
 ילארשיה ק6 חם

 ושיא בושחימל ןיזאגמה
 חמ לע תעדל תיצרש המ לכ
 טבמ . . יבשחמו םיאטשינ
 5.0 טפסורקימ לע ןושאר

 *  שמושמ 26  תונקל ךןיא
 א: תאוושה 9 : ל תוספדמ

 .תכורעת לש 0
 :שדוחה יאבשחמ \

 .' .םיטרסהמ בשחמ רש
 * תמאה לכ - 1200

 * םניח תועדומ הול
 דויצו םיבשחמל 3224 ןוריחמ וווווו\



 .שוטניקמ לוכי התא וישכע

 רחא ,פייטואדיוה יריחמ ודרי הלחתהב 'הרק הו ףוס ףוס

 ינפ תא ועשש תורחא תוינכפהמ תויגולונכט סג ולזוה ךכ

 יריחמ ועיגה זאו .רזיילה תספדמו הילימיסקפה ומכ ,םלועה

 םישדחה שוטניקמה

 גשיהב - ישיאה בושחימה לש הנורחאה הלימה םג וישכע

 :שוטניקמ לוכי התא וישכע .ונלוכ לש דיה

 םיבהוא םישנאש בשחמה

 .תושדח תובהאל חותפ

 המיהדמו השדח השיג הנושארל לפא הגיצה 1984 תנשב

 .ותוא ליעפהל דומלל ךירצ אלש בשתמ .ישיאה בושחימב

 ןויגהה לש תיעבטה ךרדב םישנא םע דובעל רצונ שוטניקמה

 .טושפה

 * םילכב שמתשהל םיחילצמ םהש וליג שוטניקמה ישמתשמ

 תולקב - סמוחת לש רתויב םימכחותמה םייעוצקמה

 השדח תובהלתה םמצע ךותב וליג סה סואתפ .האנהבו

 ,אילפהל ישומיש ילככ קר אל הלגתה שוטניקמה .תויתריציו

 ,םימישרמו ןיע יביהרמ סיכמסמ תקפהב בר רזעכ סג אלא

 .סימישרתו תואלבט יריתע

 השולשב - סלוכ ינפב החותפ שוטניקמה תכיפהמ וישכע

 סיכ לכלו ךרוצ לכל ,םישדח סימגד

 - קיסאלק שוטניקמ
 .תרחא הסאלקל םירבוע ונלוכ

 תכרעמ ללוכ ,הדגאל שוטניקמ תא ךפהש המ לכ וב שי

 לכל תפתושמה ,החצ תירבעב תדבוע רשא האלפומה הלעפהה

 לש הלא לע וליפא םילועה םיעוציבו ,שוטניקמה יבשחמ

 56-ה ומדוק

 טמרופב םג םיטקסיד ארוקש ןנוכ ,68000 דבעמ קיסאלקל

 חול ,גצ ,אאאו ןורכיז לש 4או8 דע ,קחס-005-ו 08/2 5

 .תשרב הדובעל תונכומ ...ו ,רבכע ,םישקמ

 - 0 שוטניקמ

 .לוכי סיכהש ריחמב ,הצור בלהש םיעבצה
 לש עבצה סלועל ךלש הסינכה סיטרכ אוהש בשחמה

 םיישונא םילילצ תטילקל ןופורקמב דיוצמ .שוטניקמ

 .תוינדיתעה לוקה תונכות תארקל ,םירחאו

 רשא סיטרכל תורשפאו 16 אוח2 תוריהמ ,68020 דבעמ \.6-ל

 אקט וו תרדיסל ובתכנש םימושייה לכ תא ץירהל ול רשפאמ

 .( כנה הגנב
 מוט 0

 - |ופו שוטניקמ

 .םירשפתמ יתלבה לש יסחיה ןורתיה
 רסח ריחמב (ךכמ עמתשמה לכ לע) !| קמ בשחמ אוה !!פו-ה

 ריתע בשחמ והז ,20 32 תוריהמו 68030 דבעמ סע .סידקת

 לש םירגתאה ידי לע םישרדנה םיעוציבלו םיבושיחל המצוע

 .םירשפתמ יתלבה

 תותשרב דובעל תלוכי ,80 ₪8 וא 40 לש ימינפ ןנוכ ול שי

 היצפוא ןכו דסא6הזותַפ-ו ם!הפזחפ| ןוגכ תומדקתמ

 ותלוכי תא רתוי דוע ץיפקהל רשפאמ רשא 32 8וז \טפטפ-ל

 .ותוריהמ תאו תיפארגה

 .ןימאהל הדיחיה ךרדה וז - תוארל

 שוטניקמ ימגד העבשמ תוחפ אל ןיב רוחבל רשפא סויה

 ךא ,שמתשמל םיעיצמ םהש תויורשפאבו המצועב םינושה

 תועצמאב .תוטשפ התואב ,שממ ךרד התואב םילעפומ

 שמתשמה םע םירשקתמ םה ,הדיחאה הלעפהה תכרעמ

 תא הכפהש ,יוקיחל תנתינ יתלב תויתודידי התואב

 .סלועב ונימב דיחיל שוטניקמה

 קר אל םיאתמ רשא שוטניקמה תא רוחבל לוכי התא סויה

 תובושתה .ןיינעתהל ךל יאדכ .ךביצקתל םג אלא ךיכרצל

 טניח םה ךויחהו

 תמצועל תמדקתמ היגולונכט תכפוה אָפְסַא קר < היגולונכט

 שמתשהל םיבהוא סישנא .שומישל הלקו המישי בושחימ

 .םהב שמתשהל םיברמ ןכלו ,8קְקש יבשחמב

 תויבקע תרמשנ אְַָט לש שוטניקמ יבשחמ סע קר - תויבקע

 ןגיב יירבדלי' תועדוי תונכותה .סינושה םימושיה ןיב תמלשומ

 מייע תונכות לש יילופיי ביכרהל לוכי שמתשמהו ןמצע ןיבל

 .ויכרצל בשחמה תא םיאתהל

 ךתעקשה לע רומשל לכות ָקְִַפ יבשחמ סע קר < תוחתפתה

 .תוחתפתהו לודיג םירשפאמ הנכותהו הרמוחה .םימי ךרואל

 רומשת הלעפהה תכרעמ .תופסונ תועקשהב ךרוצ אלל החונ

 ,םינשה ךרואל ןכדועמו ינרדומ ךלש שוטניקמה תא

 ימגד לכב תינבומ תרושקת תקפסמ קמא קר - תרושקת
 .תידיימ הרוצב תימוקמ תשרל רשקתהל לכות .שוטניקמה

 .תוירושיק .םירחא סיביכר וא םיסיטרכב העקשהב ךרוצ אלל
 שומימל הלק (םירחאו לטיגיד ,!.8.א/) סיפסונ םיבשחמ סע
 .הלעפהלו

 הפשב םירבדמו םידבוע קט לש שוטניקמה יבשחמ - הפש
 .תירבע - ךלש

 .מ"'עמ ללוכ וניא ריחמה
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 וש

 .יכה תויהל חכה

 ו

 8 7 לט ,103 וקסר תיב ,עבש -ראב רדמס * 03-5610872-3 :ילט ,11 ךבילרק ,א''ת רטיפוי < 02-247139 :ילט ,1 קדצירעש ,םילשורי רטנס לפא < : 2 םיניגמה ,הפיח רטנס לפא * 03- 7529172 :ילט ,1יקסניטוביז ,סרשי ןינב ,|ג-תמר רטנס לפא < 03-266141 :ילט ,37 ךלמה לואש ,הפוריא תיב ,ביבא -לת רטנס לפא <



 6סושוסטדפח ₪5571158 4602וא ץופנה םיבשחמה ןוחרי לש רקס

 58,000 הרכמ 550% תרבחש הלגמ ןורחאה רבמצדב םסרפתהש

 הרבח לכמ רתוי !הקדב תוספדמ 6 - ,בייהראב שדוחב תוספדמ

 לש המוצעה תוירלופופה לע דיעמה יטסיטטס רפסמ !תרחא

 .ולוכ םלועב 60508 תוספדמ

 (תוכיס ל 180005-!א 400) תיתיבה המרהמ לחה תונורתפ 50508-ל

 תוכיס 24 תוכיא תוספדמ ,עבצ תוספדמ ,תוריהמ תוספדמ ךרד

 .דחוימב תוריהמ תוספדמ דעו

 תוספדמ 6

 .הקדב תורכמנ
 .םק508 ןנוב

 ל 505 ג

 15 =תגתתט| 1
 זו % סט ןח 646055 0 שץ 65|58 ו | % 0 5 וו +|וו5 6 000

 ב 6
 חו:

 60 אפטז5מ 8555ןון 58 אג6ג2וא ןוחרי ךות מ

 דסד4ו קהחואדםת 5

 ו 81|36וע6ס 5

 םספסח 100

55 8 

 ופאש 4

 קח 850חו6 24
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 .ןושארה סוקמב 6ט50א ,ב"הראב שדוחל תוספדמ תריכמ כי"הס

 ואוקה סד קחואדםמ 5

 םקפסח
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 ופא

 ק8החה5פסחוס

 ןושארה םוקמב 5550א ,ב"הראב הכיס תוספדמ תריכמ כ"הס

 תוכיא ירגאמ י''ע לארשיב תגצוימ 550%

 .ללכ תצובקמ

 םיבשחממ םיבושח חוחוקל

 ללנ הצובקמ תוכיא ירגאלמ
 03-7520499 .לט גייר 19 הריציה



 םיניניעה ןכות

 ,ירדנל דריציר .בתכב תאו הגיצמ
 -עפהה תכרעמ לע ,ע6 יס
 ,טע יססובמ 26 יבשחמל הל
 בשוח התא הב ךרדה תא ונשיש
 .בשחמ לע

 תכרעמל סיבתכמ

 לומ 115 רטנירפ רזייל סנזיב

 .יתאוושה ןחבמ .410 5

 ,תילגרמ יקני :שדוחה יאבשחמ
 תוכרעמ ןידלא לייכנמו דסיימ
 .מייעב עדימ

 טיטוס 8
 ילב שמושמ 26 תונקל ךיא

 רבחמ ,לדנר סכלא !דדשיהל
 סיבשחמל | לדנר | ךירדמי
 תוצע המכ ןתונ ,ייסיישיא
 ימל ,ףסכ ןיא סניח ,תוישומיש
 ישיא בשחמ שוכרל ןווכתמש
 .תונורתיהו תונכסה .שמושמ

 .תיטנגמה הידמב רתוי סיזרוא
 רטויפמוק ,ןוטגנירה הרואמ

 -ישב םירופיש לע תרפסמ ,דלרוו

 ןוסחיאה חפנ תלדגה תוט

 .סיקסידב

 םיבתוכ .ןמז םיכסוח םסיאפור
 לע ,רדנסכלא לקיימ .םיטע אלל
 .תוילוק יוהיז תוקינכט

 .סהינפ תא םינשמ 0-ה יבשחמ
 -טויפמוק ,רדנסכלא לקיימ
 סיבשחמה לע רפסמ ,דלרוור
 .םייפלא תנשב סיישיאה

 רזח לשא רימת .דיתעל הרזחב
 ,רבונהב 06816 1991 תכורעתמ
 תא ונל איבמ אוהו .הינמרג
 םיקתרמה סירופיסהו סישודיחה
 תכורעת לש סיעלקה ירוחאמ
 .קנעה

 קירטפ .בטיה בצועמ לק לקשמ
 -חמ תא ןחוב ,דלרוופניא ,סנויל
 .הבישוט לש שדחה סקנפה בש

 לש םירפסהו תונכותה גולטק
 .םיבשחמו סישנא

 טפוסורקיימ ;הרוכב סורט
 ם5-א85 חותיפ תא המילשמ

 .כ6 תורש 0

 לוהינל הנכות .שדוחה ןוטילקת
 תוח"וד ,םיטקסיד תיירפס
 .תוינובשחו

 .דנלרוב לש סת א
 -אה לע ,דלרוופניא ,רלימ לקיימ
 יססובמ םימושיי רוציל תורשפ
 יצעב שומיש ךות סיספט
 .הטלחה
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 -וג דוא .ךרדל אצוי אשינ בשחמ
 םיבשחמה קושב הרעסה לע רדנ
 לש שדחה אשינה לע .סיאשינה
 לש תויופצה תוזרכהה לעו ,א]
 רבכ .םירחאו סיסינוי ,לטיגיד
 .םיעוצעצב רבודמ אל

 .םיקחשמו םידמול .הנכות ןחבמ
 השדח תכרעמ גיצמ לשא רימת
 תועצמאב קיסייב | דומילל
 לש 084% 5802 .קחשמ
 .טפוסורקיימ

 .תובושתו תולאש

 וסינ .םישמתשמה תדאפיתניא

 דגנ םישמתשמ דרמל ארוק ןהכ

 בר ןורכיז תושרודה תונכותה

 .ידימ

 לש תוישפוחה תונכותה גולטק

 .סיבשחמו סישנא

 יכסמ תא שבוכ ףסכה ךסמ
 3 גיצמ קזח לאכימ .בשחמה
 -סובמה םישדח בשחמ יקחשמ
 -המ םייעונלוק םיטיהל לע םיס
 ,סנו'ג הנאידניא .הנורחאה תע
 .םיבכוכ ןיב עסמו זורק סוט

 סות .05 ילב לחתאל :םיפיט

 .ק6 ץ/סא1.ס ,ןאווס

 -שיי ךלש בשחמהש חיטבת ךיא
 שס6 ,סאב ביטס !ותיבב רא
 לע ןגהל ךיא עיצמ ,וסאזכ
 .תוצירפ ינפמ בשחמה

 תואשונ תורוטקירק .לקבשחמ
 .םייסרפ

 אלל תועדומ חול .טלפ/טלק
 .םולשת

 .יפקלה דויצלו םיבשחמל 3234 ןוריחמ

 דלפ לארשי :ל"ומ
 רלגיס לבוי :ךרוע
 מייעב לייומ דלפ הילד :הקפה
 ןייטשנייו סיריא :תלהנמ
 רומדת באוי :םוסרפ
 ראלקש הווא :תועדומ

 כ הלארא :תכרעמ תריכזמ
 .ר.ע,ש :בשחמ רדס

 סקיפרג לטיגיד
 רורד סופד :הספדהו תוחול
 םיכרוכה :הכירכ

 16 06-01 11205 60 נק
 רדיה6 1578611 6? /סז[0 132826

 ונ115110ז': 157861 8

 1561607: צץ טט8] 6
261160 123118 :0011608 

 /[3מ6007: 105 76ות5ו16ם

 64 [?1ת566ז 54. 161-\צגץ

 ק.0.3: 11616 161-2צגצוש 6

 גאי 4,

161: 5 



 ..(.גא/גא) תוימוקמה תרושקתה תותשו לש יתורתתה םלועב

 בם0ק0נ םע תתצנמ די ךל שי
 רקופה ינפ ,דיל דימ םירבוע ףסכ ימוכס .דצהמ ןנובתמל תימוקמה הביבסב םיבשחמה תרושקת ףנע הארנ ךכ ,םיפלק ןחלוש ומכ

 תמאב ימ עדת ךיא זא .הפוקה לכ תא תחקל דמוע אוה וליאכ הזחל בורק םהמ דחא לכ קיזחמש םיפלקהו םינעוצקמה לש םימותחה

 .תחצנמ די ךל שי הלאכ םיקזח םיפלק םע .םוקטנ לש תונורתפה לע ךל ?אבה בוביסב חצנמ

 תימלוע תוכיא
 םיבשחמ תרושקתב
 ימוקמ
 'ס סוקטנ

 תורנחה
 .םוחתנ

 'ע םהש

 ורתפט
 תויהל

 סייתצקמה
 .רחא קזח

 .םיבשחמ תרושקתב ךלש תחצנמה דיה ./\(%-(כזרר
 052-543089 'סקפ 052-543019 :לט ,46766 הילצרה 12189 .ד.ת .ו03 םידוהיה תנידמ 'חר ןייטשרקא תיב .מ"עב םוקטנ



 יב תכמ
 תובתכה תא דאמ יתבה
 תודרשהל ךירדמ :יאשונב
 תשיכרל ךירדמ ,(1 ןוילג)
 כה .(4 ןוילג) ינועבצ ךסמ

 -ילכתו הבוט הרוצב יל וריבסה תובת
 אצוי ינא רשאכ קודבל ילע המ תית
 ומסרפת םא םכל הדוא .בשחמ תונקל
 ןויכמ ,תוספדמ אשונב המוד הבתכ
 יפ לע עדוי ינניאו ןהב ףצומ קושהש
 .ןתוא קודבל םינוירטירק וליא

 ןייטשנגו ןליא
 ביבא-לת

 םסרפנ בורקה ןוילגב רבכ .ונלביק ,ןליא
 תוספדמ תשיכרל ךירדמ

 תכרעמ םיקהל ןיינועמ ינ
 ןיבמ והשימ םא .עויטרפ 5
 אשונב אצמתמ םיארוקה
 תמקהב רוזעל ןכומו

 ןופלטל ילא רשקתהל רשפא תכרעמה
 יכ ןייצל ינוצרב .(צ"החא) 1
 --תב בשחמ תדיחי יארחאכ שמשמ יננה
 תרגסמבו מ"עב ונבו ארזע ריאמ תרב
 206 יבשחמ המכ םע דבוע ינא יתדובע
 36/5 תכרעמו דרפנב

 ץכ ןנור
 ביבא-לת 24141 .ד.ת

 זר 577 ל
 ,הפיה ןותיעה לע תואמח
 -קיע ינמיס םייתניב הארמש
 רואלש רבד .העפוהב תויב
 ינוחרי לש חלצומ אלה רבעה

 ףיסוי ץראב םיבשחמב םישמתשמה
 ומסרפת םא חמשא .םיבר םייונמ םכל
 םא) ץראב 385 תותשר לע עדימ רתוי
 -עו יבשחמ עדימ ירגאמ לעו (תומייק
 ,בשחמ תועצמאב השיגל םינתינה יקס
 לע דאמ םילקמ ויה ולא םיעצמא
 ,בשחמה תועוצקמב םיטנדוטס
 .םיקסע להנמו הלכלכה

 קרמ רואנ
 םילשורי

 .בורקב םסרפנ .ונלביק ,רואנ

 תא יתשכר םייתנשכ ינפ
 ללוכ 52081 הנכותה
 םאות יתושרבשכ ,סיטרכה
 הדבע הנכותה 13אז אדי

 םישדוח הששכ ינפל .ינוצר תועיבשל
 ךסמו 41 ב ןשיה בשחמה תא יתפלחה
 הקיספה 5207 תנכותו 04
 -גה ,תוקידבו םישופיח רחאל .דובעל
 רבוארטש דוד רמ ,ןרציה דע יתע
 וניא סיטרכה ,ותנעטל .ריאי בכוכמ
 -לא ותוא לע דבוע אוהש םושמ לעופ
 ./6/ סיטרכ לש טפארטנ

 רוזעל לוכי םיארוקה ןיבמ והשימ םא
 :ל ובתיכ

 רנטרג ינב
 20/3 רלומ וגוה

 אתא תירק

 ןוחריה תא אורקל הנהנ ינ
 -פכ הנהנ יתייה ךא ,םכלש
 םיסיפדמ םתייה וליא םייל
 :תימצע הינבל הרמוח רודמ

 ןתינש חותיפ יסיטרכו ,םדומ 5
 ןהילעו הקינורטקלא תויונחב תונקל
 .טיקה תא תונבל בבוחה לוכי

 ןדימ יתימא
 לאכימ ןגעמ ץוביק

 םירמאמ רתוי לע ץילממ יתיי
 םוחתה םישודיחל םיעגונה
 הרמוח ,הנכות :בושחימה /

 -תמ יתייה אל .םיפיטו
 תא ולידגת ריינה גוס תלזוה ח"עש דגנ
 ,ףסונ ןויער .תרבוחב םידומעה רפסמ
 תונכות אוה ,ל"וחמ תורבוחב עיפומה
 -קל ןתינו תרבוחב סופדב תועיפומה
 -לד םעפ ידימ ונת .םיטקסיד ג"ע ןתונ
 .תרבוחל תפרוצמה הנתמכ הזכ טקס

 יבצ רניו
 דודשא

 וננולתה םיבר םיונמ :תכרעמה תרעה
 םימוגפ םהילא ועיגהש םיטקסיד לע
 הז בלשב ונל ץיא .רוודה י"ע םילפוקמו
 -יד לביקש ארוק .היעבל םלשומ ןורתפ
 תלשנ ונאו תכרעמל רשקתי םוגפ טקס
 אנ תכרעמל םיבתכמ .שדח טקסיד ול
 .א"ת 64 רקסניפ ,32 8--ל חולשל



 לומ 410 -ק5
 טפירקסטסופ תוספדמ

 32 8₪-ל דחוימ ,דלרווקמ

 ךומנ ןריחמש רזייל תוספדמ יתש ןה 410 0א/5-ק5-ו 1. 5
 -ש ,םה הלא תוספדמ יתש ןיב םייזכרמה םילדבהה .%3,000-מ
 הז ץ דועב ,ק6-ל םגו שוטניקמל םג המיאתמ 410 5
 עונמב תשמתשמ 410 015-25-ה .דבלב םיקמל המיאתמ 5
 ,רזייל-ססובמ
 ]7 185 דועב
 תודוידב תשמתשמ
 רוא תונירקמ
 תפישחל (18ע8)
 .היתונומת
 יתועמשמ | ךא
 -ה תספדמ :רתויב
 רקב תבלשמ 5
 עונמ םע קח
 817 דועב ,יטיא
 יטיא רקב תגווזמ
 עונמ םע רתוי
 ,האצותכ | .ריהמ
 הלאשל הבושתה
 הריהמ תספדמ וזיא
 המב היולת ,רתוי
 הז .סיפדמ התאש
 תיברמ םע ןוכנ
 ,רזיילה תוספדמ
 הלא םייתש ךא
 הדוקנ תוחיכומ
 .דחוימב בוט תאז

 תא וליעפה
 םיעונמה

 תספדמ
95 0 410 
 4 עונמב תשמתשמ
 לש הקדב םיפד
 .(1 8ק-1.א) ןונק
 שמשמ ןונגנמ ותוא

 תוספדמב
 לפא לש רטיירזייל
 1450017 1-ו
 .דרקפ-טלטה לש
 םיעונמב ומכ
 ינגוע ינש הצוחה אצוה :הטושפ הנקתהה ,ןונק לש םירחא
 תטסק תאו ףותה תא קלחה ,קיטסלפמ לוטלט
 התאו ,(םיפד 3,500-ל הבוט) רנוטה
 ירי דרו יסוומ
 הנקתהה .הקדב םיפד 8 קיפמש 01 עונמב תשמתשמ 812 5
 םיביכר השולש םע ,015-ב רשאמ תכבוסמ רתוי תצק
 ךירדמב תוריהבב גצומ ךילהתה ךא ,דחא תמועל הנקתהל
 .תוספדה 2,500-ל הבוט רנוטה תטסק .שמתשמל
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 .תונומת תפישחל רוא רוקמ לש.הנוש גוסב שמתשמ עונמ לכ
 תזק-ה דועב ,רזיילב שמתשמ 018 תספדמ לש עונמה
 שי תאז השיגב .בושו בוש םיקיזבמש 1.5805 לש ךרעמב שמתשמ
 .רתוי םיכורא עונמ ייח הירואתב רמוא הזו ,םיענ םיקלח תוחפ
 רפשל ונילע היהש תורמל ,תניוצמ םיעונמה ינשמ טלפה תוכיא
 הכ םירוחש לבקל ידכ 312-ה לש הספדהה תוהכ תוכיא תא
 תטסק ,ריינב לופיטל רשאב .410 0א18-25-ה לש ומכ םירישע
 .םיפד 50 הליכמ 0015 לש וז דועב ,םיפד 200 הליכמ 812-ה

 תרכומ הרבחה
 ףד 250 לש הטסק
 ריתמה .%195-ב
 ענומו הווש
 לש תודרטה
 רוסחמ תועדוה
 .ריינב

 ל
 תוידוגינ
 0%15-ב םירקבה
 ,םינוש 312-בו
 םיעונמה | ומכ
 םה  םהילא
 ה .םירבוחמ
 410-0 אז 5 - כ 5
 דבעמב תשמתשמ
 תוריהמב 0
 - ץרהגמ 7
 תוריהמו בבש ותוא
 םישתשמש ןועש
 תורקי תוספדמב
 ללוכ ;הברהב
 חאזא | רטיירזייל
 תוע-ה .לפא לש
 תשמתשמ 5
 דבעמ-ורקימב
 ,רתוי יטיאה 0
 ול שיש תורמל
 תוריהמ התוא
 16.67 לש ןועש
 יתש | .ץרהגמ
 תודיוצמ תוספדמה
 -ה .ןורכז ב"מ 2-ב
 תנתינ 858
 ב"מ 6-ל הבחרהל
 .ב"מ 4-ל 312-הו

 (םיטנופ) םינפוגה 35 תא תוקפסמ תוספדמה יתש
 ךא ,טפירקסטסופ תוספדמ לכב טעמכ םיאצמנש םייטרדנטסה
 תוחפשמ - תילגנאב םיפסונ םינפוג הרשע תקפסמ 0%18-ה
 .תחא לכל םיגוס השימח םע ,תורצומ הקיטוולהו דנומרג

 הריהמ 68020 דבעמ םע 0א15-ק5 התיה םיעוציב תניחבב
 ,םזע-ה ינמז .דוביע תוריהמב םייולתה םינחבמב ,רתוי
 לש הלא רשאמ רתוי םיבוט ןיידע ויה ,רתוי םייטיאה
 לש א רטיירזייל לנוסרפו סטנמורטסניא ססקט לש רזיילורקימ



-. 
 וופ רטנירטרזייל סנזי

 עייס ,עונמ תוריהמ לע רקיעב םיססבתמה םינחבמב .לפא
 .הנושאר םייסל תספדמל 81/2 85-ה לש הקדב םיפדה 8 עונמ
 -ה .הלא תוספדמ ירקב ןיב לידבמש המ לכ הניא תוריהמ ךא
 תדרוהל חישק קסידל רוביחל ןתינש 5051 רבחמ תקפסמ 17
 .תאז תקפסמ הניא (015-הו - םיטנופ ןוסחיא

 206 יבשחמ רובע רזייל תספדמב שמתשהל הנווכה םא
 איה .תפדעומה הריחבה הניה 410 015-25-ה ,דחאכ םי'קמו
 תוירוחא תואיציו ,1זש ק01, 12/01, ן היצלומא בצמ תללוכ
 תיליבקמ סקינורטנס
 .תירוט 85-23206-ו
 בצמ ליכמש סיטרכ
 תפש תייצלומא
 ןתינ = לש הקיפרג
 -ב היצפואכ השיכרל
5 
 תקפסמ הניא 312-ה
 ,היצלומא יבצמ
 שוכרל ןתינש תורמל
 תויצלומא %149-ב
 עק 558א1מ8 זז
 ידכו .630 ולבאידו
 האיציב התוא דייצל
 השורדה תירוט

 תרושטשקתל
 ,הנימא טפירקסטסופ
 תונקל ךילע היהי
 לש 26 ירזיבא תכרע
 ,%149-ב 0006 תרבח
 ירוט קשממ תללוכש
 .ק6 תספדה ירזעו
 ףיסומ התא םא וליפא
 -ל תויצפואה תא
 410 5/0%- ירה ,ת1פ
 תספדמ ןיידע הניה 5
 רתוי הבוט רזייל
 ,תוברועמ תוביבסל
 תלוכיל  תודוה
 תיטמוטואה הרוצתה
 המאתהל הלש
 םינותנה סופיטל
 .תלבקמ איהש
 התא םא ,אמגודל
 טמרופמ ךמסמ חלוש
 ק 1.45001ת7-ל
 ןפואב תגתמתמ 410 015-25-ה ,תיליבקמ האיצי ךרד 26-מ
 ,רתוי רחואמ תחא הקד םא .11: תייצלומא בצמל יטמוטוא
 תגתמתמ תספדמה ,קוטלקול תשר ךרד קמ ךמסמ חלוש התא
 שודיח וניה הז היצלומא שוח .קוטלקולו טפירקסטסופ יבצמל
 הלאשה ביבס תוקפסו הרוצת יונישב תויעב ענומש ,יתימא
 .הז עגרב הליעפ האיצי הזיא
 1.005 ךסמש תורמל ,הלאכ םיפי םירבד העיצמ הניא 812-ה
 הרוצת עוציב לע םילקמ םישקמהו הלש ימדקה לנאפה לש
 איהש ךכל טרפ .לפא לש הלא ללוכ ,תוספדמה תיברמב רשאמ

 ,היצלומא יבצמ לשו תואיצי לש הרוצת עצבל ךל תרשפאמ
 לש הלועפה תלחתה ףד תא לטבל ךל םירשפאמ גצהו תדלקמה
 .םינוש םינוניכ םיאתהלו תספדמה

 חוכ לומ חומ
 התוא השוע ,410 0א15-ק5-ה לש היצלומאה תשוחת תנוכת

 הבוטה הריחבל
 םידרשמל רתויב
 םיבלושמ םהב
 יבשחמו םיקמ
 רקבה .ת06
 הלש ריהמה
 התוא | השוע
 בטיה המיאתמ

 תספדהל
 םיכמס מ
 םיבכרומ

 ךא | ,םירויאו
 םיפדה 4 עונמ
 הלש הקדב
 תטסק תלוביקו
 ,ףד 50 לש ריינ
 םיבוט הכ םניא

 תותשרל
 תרושטשקת
 תולודג
 תס פדהלו

 םיכמ ס מ
 וא ,םיכורא

 םיקת עה
 לש םיבורמ
 .ךמסמ ותוא
 הניא 312-ה
 הבוט  הכ
 ,ק6 | יבשחמל
 הניאש תורמל
 םהמ תעתרנ
 תושועש | יפכ
 .לפא תוספדמ
 ,בוט הלש רקבה
 5081 | תאיציו
 הלוכי | הלש

 קסיד ףיסומ התא םא ,םינעטנ םיטנופ םע םיעוציב רפשל
 רתויב ריהמה ,הלש םיפד 8-ה עונמ דחוימב טלוב ךא .חישק
 .83,000-מ ךומנ ןריחמש רזייל תוספדמ לכ לע ןימזה
 רוחבל בושח המכ תומיגדמ הלא תוספדמ יתש ,רבד לש ופוסב
 ןהיתשל .סיפדמ התא םתוא םיכמסמה גוס סיסב לע תספדמ
 םע תוזוראו ,בטיה תובצועמו תוננכותמ - ןייוצמ ךרע שי
 .םיפסונ םירלוד יפלא רבכמ אל ולעש תונוכת
 ,םיבשחמ .ג.א.מ תרבח י"ע לארשיב תוקוושמ 015 תוספדמ
 ₪ .03-623371 ,לט ,ביבא-לת ,46 ינמחנ 'חר
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 .מ"עב עדימ תוכרעמןידלא
 25 ותרבח הקיסעמ ,םינש שש ,םויה
 עוני '91 תנשל היתוריכמ רוזחמו םידבוע
 יוק ינש הרבחל .רלוד ןוילימ 2-ל 1.5 ץב
 ויתובקעבו ,11457 -ה :םיירקיע םירצומ
 -הו ,1115ק-, 11457 3, /16ח01157-ה
 לע הנגהל הרמוח ירצומ םהש א
 'החמומה תוכרעמ' יללוחמו ,הנכות
 עדיב שומיש תושועה בשחמ תונכות)
 .יבר תרדסמ (תויעב ןורתפ ךרוצל ישונא
 םישולשל הירצומ תא תאציימ הרבחה
 םיקוושמו םיציפמ תועצמאב תונידמ
 הרשע-שמח ינפ לע םיסרפתמ םהיסיסבש

 שמחמ תחאל תבשחנ איהו | .תונידמ -
 תונגה םוחתב םלועב תוליבומהתורבחה

 היתוחוקל ןיב .הרמוחב תומדקתמ הנכות %
 ,תידנלוהה ספיליפ תרבח תונמנ םלועב %
 הבישוט תודבעמו תינאירוקה גנוסמס 0
 ןתינ ץראב היתוחוקל ןיב .הילרטסואב %

?. 

". 

 הישעתה ,ןוינכטה ,לארשי מ.ב.י תא אוצמל 6
 תורבחו ל.ה.צ ,תורוקמ תרבח ,תיריואה 8
 קוסיע ימוחתב םיליבומ תודסומו ₪

 לש התלצהה תודוסמ דחא .םינווגמ
 הדבועה אוה ,תילגרמ י"פע ,הרבחה
 התפשמ ינב םה הרבחה ידבוע תיברמש
 ,אוצייה תלהנמ איה ,ותשא ,הלא ;םירבחו
 ךכו הרבחה לע תולעבב ופתוש אוה ויחא
 םיווהמ ןידלאב וירבחו תילגרמ יקני .האלה
 םיריעצל תנייוצמ אמגוד תועדה לכל
 ףועמ ,המזוי וליג ,ספאמ וליחתהש
 .הלעמ םכרדב םיאצמנו תוירוקמו
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 3211 לש

 ןדוי->כב רלנ
 דסיימ ,תילגרמ 3 ה לש ןושארה שדוחה
 שי ,.מ"עב עדימ תוכרעמ

 :םוליצ
 תילגרמ הלא

 | -=--ב../3 "27 0 ו



 תושדח

 ועלמוועמ ₪6 תונקל ךיא
 ?דדועיהל ילב
 .תונורתיו תונכס :שמושמ ישיא בשחמ תשיכר

 32811-ל דחוימ ,דלרוורטויפמוק ,*לדנר סכלא תאמ

 תובוט תוצע 8

(0\ 
 לכל הצלמה 6

 דמועש | ימ
 בשחמ שוכרל
 וא שדח ישיא

 םלעתת לא :הדובע תנחת
 .םישמושמה םיבשחמה קושמ
 םלוסב םיבלש תואמ םע
 םיבוט םייוכיס שי ,בושחימה
 הז הקרזנ ךיתומולח תכרעמש
 .רחא והשימ י"ע התע

 שי םישמושמה קושב דיצל
 ףסכשכ ,םירורב תונורתי
 :םהיניבש חינזה וניא קנבב
 -כ םידבאמ םישדח םיבשחמ
 עגרב םתשיכר ריחממ %
 .הספוקה תא חתופ הנוקהש
 םה םישמושמ םיבשחמ
 ינפמ םג ,תכשומ היצפוא
 ודמעש םירישכמ םהש
 תפוקת ירחא םה םא .ןחבמב
 חינהל ריבס ,םהלש תוירחאה
 רבכ םישיגר | םיביכרש
 .ונקותו ולקלקתה

 םיבשחמ ישכור ,דועו תאז
 תא םניחב םילבקמ םישמושמ
 .ןושארה הנוקה לש ותדובע
 תרוצתב בר ןמז עיקשה הז
 קסידה תנקתה ,תוכרעמה
 דויצה  תשיכר |,חישקה
 תאבהו ,שורדה יפקיהה
 ןורתי - הדובעל תוכרעמה
 .הינש דימ הנוקל יתימא

 לועפל שי :ועטת לא ךא
 ענמיהל ידכ | תוריהזב
 קושב תונומטה תונכסהמ
 .םישמושמה םיבשחמה
 לנפל הצוו התא המ עד*

 ךל ןיא םא - הנוק התאש |
 הרוצת וא תכרעמ שארב
 התא ,הצור התאש תמיוסמ
 תכרעמ שוכרל תולקב לולע
 קושב ןווגמה .הנוכנ אל
 םישדחה םיישיאה םיבשחמה
 קושב האמ יפ רבגומ
 שיש קר אל .םישמושמה
 ,הריכמל ידמל םישדח םימגד
 םרוצייש םימגד םג שי אלא
 םיינואיזומ םיטירפו קספוה
 .םדוקה ןדיעהמ
 - 'נדפק קוש רקס עצב*
 םישמושמ םיבשחמ ישכור
 תובורק םיתיעל םימשא

12 

 .קפסמ יתלב םיריחמ רקחמב
 ענכתשהל רוסא ,הנוקה ,ךל
 םילימ תעדוממ תוריהמב
 םיניזגמב םוסרפמ וא ןותיעב
 םוקמב .רתוי םלשת קר ךכ -
 ןווגמ קודבל ךילע ,תאז
 יקוושמ ומכ | ,תורוקמ
 יעצבמ םיעצבמש םיבשחמ
 םיקסעו תודסומו ןיא--דיירט
 התאש ינפל ,דויצ םיפילחמש
 .השיכר עצבמ
 הנוכנ אל תכרעמש דועב
 ירה ,הליפנ תווהל הלולע
 ריחמב המיאתמ תכרעמש
 העורג תויהל הלוכי העטומ

 תשמושמ תכרעמ ןיא .רתוי
 ריחמב רכמיהל הל רתומש
 תכרעמ התוא לש הזמ הובג
 שקבתש ץלמומ .השדח
 יבגל עוצקמ שיאמ הכרעה
 .הקסיעה תמיתח ינפל ריחמה
 לע םג גשומ ךל ןתיי ךירעמ
 ,ךלש יחכונה דויצה ריחמ
 םא טילחהל ךילע לקייו
 .ותוא רוכמל וא רומשל
 ינפל תוכרעמה לכ תא ןחב*
 עצבת לא םלועל - השיכר
 התאש ינפל םולשתו השיכר
 ךילעו ,תכרעמה תא ןחוב
 לכ ריזחהל לכותש חיטבהל
 .הניקת הניאש תכרעמ
 -  "ץפושמ" דויצמ רהזיה *
 ךילע ,ץפושמ הנוק התא םא
 רכומה השע תמאב המ תולגל
 .בשחמה תא ץפשל ידכ
 ץופישה ,ידמ תובורק םיתיעל
 ויקלח יוקינב םכתסה
 .ק6-ה לש | םיינוציחה

 ,איה אלמ ץופיש תועמשמ
 ורסוה םישקמה יסכימש
 וטמרופ םיקסיד ,וקונו
 םיטקסיד יננוכ ,שדחמ
 םיביכר ,וקונו ונגרוא
 ,ונחבנו וקונ | םיימינפ
 .ופלחוה םינוש םיביכרו
 לע תו'רחאמ העטות לא*
 תיברמ - תושמושמ תוכרעמ
 םהשכ םידבועש םיבשחמה
 לכ ילב ולעפי ,ךילא םיעיגמ
 םישדוח רתוי הברה היעב
 ןחבמ .הסכמ תוירחאהש יפכמ
 הווש 26-ה תלבק םויב
 30-ל תוירחא רשאמ רתוי
 תיברמ ,ןכ לע רתי .םוי
 דויצ לע תוירחאה ייוסיכ
 לצא ןוקיתל םה שמושמ
 ןוקית יזוח אלו ,קוושמה
 ךלש 26-ה םא .ךלש רתאב
 ךילע ,תיטירק המישמ עצבמ
 תויברזר תוכרעמ לע רומשל
 תוריש הזוח ןרובע שוכרלו
 םוקמה הז .ךורא חווטל

 ףסכ וב עיקשהל רתויב בוטה
 תוכרעמ תשיכרב ךסחנש
 תוכרעמ דוע הנק :תושמושמ
 אלמ יוביג לבקו- תושמושמ
 .100% לש
 תוכועמ תשיכרמ רהזיה*
 ענמיה ,אמגודל - תומיוסמ
 תוכשומ ןניאש תוכרעממ
 .הנכות יחתפממ ןיינע רתוי
 -ה תונש תליחתמ תוקיתנע
 הלעפה תוכרעמ םע 0
 לכות .תויוצר ןניא ,תונשי
 ךא ,םישורגב ןתוא תונקל
 תוליבח דואמ טעמ אצמת
 םהו ,הלא םיבשחמל הנכות
 חווטב ףסכ ךל וכסחי אל
 תשיכרמ ענמיה | .ךוראה
 הביבסב הלעפש תכרעמ
 לעפמב וא ןשע-תריתע
 םיעורג ןשעו קבא .יתיישעת
 תוכרעמה םאו ,םיבשחמל
 ןהש ןכתי ,"תוחשקומ" ויה
 יעגפמל הפישחהמ וקוזינ

 יבגל ןוכנ רבד ותוא .הביבס
 םוח יאנתב ויהש םיבשחמ
 .םיגירח תוחלו
 - "םימח" םיבשחממ רהזיה*
 םיבשחמ הנוק התאשכ
 רחוסמ תויומכב םישמושמ
 טעומ ןוכיס שי ,קוושמ וא
 התא םא .הרוחסה רוקמ יבגל
 םסרפממ ישיא בשחמ הנוק
 התא ,ןותיעב םילימ תעדומ
 הנווכב אל שוכרל לולע
 םיבשחמ .הבונג הרוחס
 ילעב ,םינטק םניה םיישיא
 "רמוח" - דוינל םילקו ךרע
 .םיבנגל ילאידיא
 - ךוואה תווטל בושח*
 ידגב ומכ םה םיבשחמ
 "תוחמוצ" תורבח - תוקונית
 .םילבתמ םהש ינפל םהמ
 תובוט תונוכמ רוחבל ךילע
 םירכומ םינרצי לש תומש םע
 הלאשכ ,ןכרע לע ורמשיש -
 לכ ,ןהיתוזירא םע תוקפוסמ
 הכרדהה תורפסו ןהיקלח
 ךלש ןמזה עיגישכ .האלמה
 םלשי אבה שכורה - רוכמל
 האלמ תכרעמ רובע רתוי
 םירסחש תכרעמ רובע רשאמ
 .םיקלח הב

 לדנר סכלא ךירדמ'' רבחמ אוה לדנר *
 אישנו "םישמושמ םיבשחמל
 .י!ןוטסוב לש םיבשחמה תסרוב/



 תיטנגַה הידצב רתוי םיזרוא
 םיקסידב רתוי לודג ןוסחיא חפנל השירדל םינוע םיעצבתמש םסירופישה
 3281₪0-ל דחוימ ,דלרוורטויפמוק ,ןוטגנירה הרואמ תאמ

 ןכתיש דועב 8 2 7
 -נגמ הידמ יכ >>
 הניא תוט0] =
 צונו תיסקס ==
 ,םייטפוא םיקסיד ומכ תצ
 רפסמ ושענ הנורח אלש ירה
 םירמושש םיקירבמ םירופיש
 הבוטה היגולונכטה תא
 תיטנגמ הידמ לש תחכומהו
 ןוסחיא דעצמ | תרמצב
 .םינותנה

 -ידה יננוכ תינרצי ,אמגודל
 (םתצמת)  רא"רב | םיקס
 ןנוכ תקוושמ ,הינרופילקמ
 ,ההובג תופיפצב םיטקסיד
 םייטרדנטס םיטקסיד טלוקש
 לש תלוביק םע 'ץניא 3.5 לש
 םינשרפה .םינותנ ב"מ 5
 ןוסחיא תלוכי יכ ,םירמוא
 -ות תא הכיראמ תאז תפסונ
 .םיטקסידה תיישעת ייח תלח
 תאצל םג הרומא ראיירב
 -קסידל ןנוכ םע בורקב קושל
 רוקמ יפל ,ב"מ 50 לש םיט
 --סיס טייסניא תרבח .הרבחב
 (א510ד) סמט
 םיננוכ תרציימ ,הינרופילקמ
 .םימוד תופיפצ-יריתע

 תותלד םיחתופ
 תושדח

 םיחישק םיקסיד תוינרצי
 -דח םיכרד תוריהמב תואצומ
 םע 'ץניא 2.5 יננוכ רצייל תוש
 300-מ רתוי לש ןוסחיא חפנ
 ירשפא יתלב היהש רבד ;ב"מ
 תוקינכט לש ןתאצמה ינפל
 .תודחוימ רוציי
 תייגולונכטב הלאכ םירופיש
 םג וכפה ,םיחישק םיקסיד
 (1.4707) םידיינ םיבשחמ

 (אס1₪8008) סקנפ-יבשחמו
 תיביטקרטא הביטנרטלאל
 -חלוש םיבשחמ ישמתשמל
 ,ןוסרטפ לקיימ רמוא ,םיינ
 -נסמ סי'גטרטס לרפירפ אישנ
 -מש רקחמ תרבח ;הרברב הט
 ןוסחיא תיישעתב החמת
 .םינותנה

 -פילקמ (80%140) גאמוק
 עבש תב הרבח איה ,הינרו
 תויקסיד תא תרציימש םינש
 םיקסידב תושמשמה תכתמה
 ,םינרצי רפסמ לש םיחישק
 רצייל היגולונכטה הל שיו
 -הרטלוא םיימינפ םיקסיד
 רתוי לש תלוביק םע םיפופצ
 ,'ץניא 2.5 יננוכב ב"מ 300-מ
 יננוכב טייב-הגי'ג 1-מ רתויו
 טנאה רמוא ךכ .'ץניא 5
 קווישל אישנ ןגס ,ןיפ
 .גאמוקב

 רובע םיפופצ םיקסיד םע
 -רצי םילוכי ,'ץניא 2.5 יננוכ
 סלופירופ רנוק ומכ | םינ
 קטיריירפו (60 אאמפ)
 תונקל (קח יח ידא)
 םיננוכה תא רצייל ,םיקסיד
 -ציל םתוא רוכמלו םיחישקה
 ומכ םידיינ םיבשחמ ינר
 .קאנו ,טינז ,הבישוט

 -נגמה םיטרסה םג ,ףוסבלו
 -וא תא וכפהו ורפתשה םייט
 -קרטאל פייטב יוביגה תויצפ
 -שוחש םישמתשמל תויביט
 8 לש טרסל" .ריחמה לע םיב
 דואמ ההובג תלוביק שי מ"מ
 דע ןסחאל ןתינ .ןטק חטשב
 -סקב םינותנ טייב-הגי'ג 3
 בוב רמוא ,"מ"מ 8 ואידיו תט
 רקחמה תרבח אישנ ,םהרבא
 .סטייאישוסא ןמירפ

 ג]1...תטפדמ ל
0 

 טוד סא טפזצמ
 0 םיבשחמ | קתמטנסת
 6סשקודםח5 דס. ססאוקטקםואד

 ג"ר 1855.ד.ת 67776 ביבא-לת ,5 רגסמה יחר

 03-382372 :לס ,03-582378 :סקפ

 םגד 6 למ

 ו
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 רתוי ךפוה מ"מ 8 יטנגמ טרס
 תלבוקמ הביטנרטלאל רתויו
 יטרדנטס 'ץניא 1/2 מבי טרסל
 םינותנ ןוסחיאל שצשמה
 .םילודגו םיינוניב םיבשחמב
 ומכ הגיל התואל ךייש אוה
 יחנומב 'ץניא 3/4 תוטלק
 רתוי ןסחאל לוכי לבא ,ריחמ
 תלוביקהמ םימעפ עברא יפמ
 -חה יתש .'ץניא 1/4 טרס לש
 תורציימש תודיחיה תורב
 ןה ,מ"מ 8 פייט יננוכ םויה
 (םא/\מיעדמ) טייבזקא
 הטובוקו ,ב"הרא ,ודרולוקב
 .ןאפי ,הקסואב (א1מ019)

 םילולכשהש ,רמוא ןוסרטפ
 ןוסחיאה םוחתב םינורחאה
 םישדח םייח וחיפה יטנגמה
 לע ןגהל םירזועו ,הישעתב
 ינפמ םינותנה ןוסחתיא קוש
 םיקסידה תייגולונכט םויא
 תיטנגמ הידמל" .םייטפואה
 םיכורא םייח ןיידע םייופצ
 ןייצמו ,ןוסרטפ רמוא ,"הינפל
 -פוא םיקסיד תייגולונכטש
 -יחמ םיקסיד דחוימב - םייט
 םעפ בותכ") ואסתא1-ו םיק
 - ("תובר םימעפ ארק ,תחא
 ,תויראלופופ תושענו תוכלוה
 -הל ידכמ תורקי ןיידע ןה ךא
 .טרדנטסל ךופ

 5.25 קסיד יננוכ תוקפסא ללכ
 ןוילימ 26.7-ל ועיגה 'ץניא
 ירבדל ,1990 תנשב תודיחי
 .רטרופ םי'ג קושה חתנמ
 -וכ לש תוקפסאה ,האוושהב
 -יחמ םייטפוא םיקסיד םיננ
 -כל עיגהל תויופצ םיק
 הנשה ףוסב תודיחי 0
 ₪ .תיחכונה

 המדיקל ךרדה
 וחתופ רוציי יכילהת רפסמ
 -ותנ רתוי תזיראב עייסל ידכ
 םיקסיד ,םיטקסידב םינ
 לש תורחא תורוצו םיחישק
 תוקינכט ןיב .תיטנגמ הידמ
 :הלא
 :(5דדאא() סוסיר *
 תכתמ-יופיצ לש ךילהת
 ןעטמה תא ריבגהלדעונש
 -נוכב םיקד םיקסידב יטנגמה
 -לשל המוד אוה .םיחישק םינ
 תארקנה פייט טונגימ לש הט
 אז41) תכתמ תופדנתה
 הניהו לס דיס
 -ולונכט רשאמ רתוי תקיודמ
 תכתמ תוחול תייג
 .תילנויצנבנוק
 אחיי \ז.) תכתמ תופדנתה *
 היגולונכט :(םש קס דס
 ךילהת ;ףדנתמ םוקאו יופיצל
 ןורטקלא ןרקב שמתשמש שבי
 יתכתמ רמוח ןירקהל ידכ
 -מה ,טלבוק תגוסגס ססובמ
 תולעמ יפלא רפסמל םמוח
 -ימ וריחמש תופדנתהלכימב
 רמוחהש עגרב .םירלוד ינויל
 תחפתסמ תגוסגסה ,םמוחמ
 חתטשמל וא סיסבה םליפל
 י"ע ררוקמ אוה זאו ,קסידה
 תא עבקל ידכ רוריק ףות
 .תגוסגסה
 ךוא) יתבכש-וד ץורע *
 -ונכט :(דנמת דת 00
 תרבח י"ע החתופש היגול
 -רתיב תשמתשמש ,ראירב
 י"ע קסידה תיידמב תוליעי
 תויטנגמ תובכש יתש תריצי
 .קסידב תודרפנ תויקפוא
 ןוסחיאל תשמשמ תחא הבכש
 -הל ידכ הינשהו ,םינותנה לכ
 םיללכומ םוקימ יצורע ביצ
 םג םיארקנ) שארמ םיטלקומ
 ידכ ,(5908/0 דא
 שאר לע תוליעיב חקפל
 ₪ .ןנוכ לש הביתכ/האירקה

 ₪ ו
% ?== -) 

 ו ₪-



 תושרח

 :ןמז םיכטוח םיאצוד
 םיטע אלל םיבתוכ
 הלוכי לוק-יוהיז תייגולונכטש םילגמ םיאפור

 328₪-ל דחוימ ,דלרוורטויפמוק ,רדנסכלא לקיימ תאמ
 תריינ תדובע לטבל

% 2 
 -בדמ האפורה =

 תורישי תר
 -לט תסכרפאל
 איהשכ | ,ןופ

 הלא .םילימה ןיב הקיספמ
 ,בשחמ גצ לע דיימ תועיפומ
 -בקמ איה הקדמ תוחפ ךותו
 טנייצפה לע םלשומ חוד תל
 םוריתה תווצ י"ע קדבנש
 .ןוימה רדחב

 רדח אל ןיידע לוק יוהיז
 -קמ ךא ,תיקסעה הקירמאל
 בהלתמו ךלוה האופרה עוצ
 איהש ינפמ ,היגולונכטהמ
 קר אל םיאפורל תרשפאמ
 םא יכ ,תוחוד תוריהמב לבקל
 ןגהל רוזעלו ףסכ ךוסחל םג
 תונלשר תועיבת ינפמ םהילע
 ןו'ג ר"ד רמוא ךכ .תיעוצקמ
 -וחה תיב ילהנממ ,קורבלוה
 .סטסו'צסמב יסרמ םיל
 -חא תווצ ישנאו םיאפור 2
 -ראב םישמתשמ ח"היבב םיר
 -קת תשר לע םיבשחמ העב
 הדייוצש לבונ תימוקמ תרוש
 החתופש לוק יוהיז תכרעמב
 .ליווצרוק תרבח י"ע

 רבגומ קויד
 -צמנש ,לוק יוהיז תוכרעמ
 ,ןהלש יעיברה רודב התע תוא
 -ועל הברהב םויכ תורפושמ
 -מה .םימדוקה ןהיתורוד תמ
 קושל התע תועיגמש תוכרע
 רמולכ ,"רבוד תויאמצע" ןניה
 ןהל שי ,הרשכה טעמ תושרוד
 ןהו רתוי לודג םילימ רצוא
 .רתוי תוקיודמ

 םוריחה ירקמ רדח יאפור
 -וטמ 30-50 םיקדוב ח"היבב
 חוד םיקיפמו ,םוי ידמ םילפ
 יוהיז תוכרעמ םע .הרקמ לכל
 רוציל םיאפורה םילוכי לוק
 לש יטרדנטס חוד סיפדהלו
 .דבלב תוקד יתשב דחא דומע

 םג תשמתשמ תכרעמה
 לש הרוצ ,"הנווכה יטפשמ"ב
 תרשפאמש תילולימ תונרצק
 ךות חוד קיפהל םיאפורל
 ןמזבו םילימ תוחפב שומיש
 טפשמ וא הלימ .רתוי רצק
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 רוצילו ןווכל םילוכי דדוב
 -לישל ןתינש ,חודב םלש עטק
 -פוטמ לש םבצמ רואתל יונ
 .םיילאודיבדניא םיל

 לולעש ,ינדי חוד תביתכ
 תכשמנ ,םלשומ תוחפ תויהל
 השולש-םיינש יפ ללכ ךרדב
 .קורבלוה רמוא ,ןמז רתוי
 תויהל הלוכי הביטנטלאה
 ,פייטל  חודה | תבתכה
 ההגהל ותרזחה ,וקותעיש
 ;תיפוסה ותרוצב ותספדהו
 השימח דע ךשמנש ךילהת
 תיבב קותעיש תויולע .םימי
 ףלא 75-100-ל ועיגה םילוחה

 .הנשב רלוד
 ןפואב הסינכמ םג תכרעמה
 םישורדה םידוק יטמוטוא
 תעיבקל חוטיב תורבח י"ע
 ,תויאופר תואצוה רזחה
 תוהובג ןניה ב"הראבש
 תאצקה תולע" .דחוימב
 50-100 ןיב התיה םיבויחה
 רפסמ ,"הנשב רלוד ףלא
 .קורבלוה
 -לש לש דחא יופצ יתלב חוור
 ,לוק יוהיז תוכרעמב שומ
 -טולמ תוחוד תקפהבש אוה
 -כ םיאפורה וכסח רתוי םיש
 ,אפור לכל הנשב רלוד 0
 -לשר דגנכ חוטיבל תוימרפב
 -ל תחא .תיעוצקמ תונ
 םיימעפ - םילפוטמ 0
 שקבמ - ונלש הרקמב הנשב
 ,"חוד לש קתעה ןיד ךרוע
 םירקמב" .קורבלוה ר"ד רמוא
 םיאפורה םידיספמ םיבר
 גוסמ תועיבתב םילוחה תיבו
 - בוט היה לופיטה רשאכ ,הז

 תוחודה .םימויא תוחודה ךא
 תוינלשר תועיבת וקיספי אל
 ונלש לדומה ךא ,תיעוצקמ
 ."45%--כב ןתוא תיחפי

 תוחמתמה חוטיב תורבח
 ,תיעוצקמ תונלשר תועיבתב
 40% דע לש תוחנה תועיצמ
 -ילשהש םיאפורל תוימרפהמ
 .םינוכיס לוהינב סרוק ומ
 קיפהל םג םיבייח םיאפורה
 םינועש תוחוד תועיבקב
 .םייפיצפס םיחנמ םיווקל
 תביתכ לוהינ לש היצמוטוא
 הדימעה לע הלקמ תוחוד
 .הלא םיחנמ םיווקב

 300-מ רתוי ,וישכעל ןוכנ
 -רוק תרצותמ לוק תוכרעמ
 םירתא 200-ב תולעופ ליווצ
 דרנוב רמוא ,ב"הרא יבחרב
 .הרבחה אישנ ,טירטסדרב
 ביבס תויונבה ,תוכרעמה
 לש הרטקו םיישיא םיבשחמ
 %12,900 ןיב ןריחמב תוענ ,ּא
 ₪ .530,600-ל

 רתוי בוטו ריהמ ךפוה לוק יוהיז

 רכינ ןפואב הרפתשה לוק יוהיז תייגולונכט
 תוקוושמש תוכרעמה .תונורחאה םינשב
 -יוצמו רתוי תוקיודמ ,רתוי תוריהמ התע
 .רבעב רשאמ רתוי לודג םילימ רצואב תוד

 תויולת" ויה תונושארה לוק יוהיז תוכרעמ
 י"ע הרשכה רובעל תוכירצ ויהו ,"רבוד
 -ודמ אמגוד תוחפל קפיס שמתשמה .רבודה
 ורצונ זאו ,םושייב הלימ לכ לש תחא תרב
 .תואמגודהמ םילימ לש םילדומ וא םילגרס
 םימושייל דחוימב ,הצופנ ןיידע היגולונכטה
 .םילימ יפלא אלו םילימ תורשע םישרודה
 תונתינ רבוד-תויאמצע תוכרעמ ,האוושהב
 תובר הכ תויצאירו םע .הרשכה ילב שומישל
 םיאטבממ לחה - םירבדמ םישנא הב ךרדב
 תוכרעמל היה אל - רוביד ימגפ דעו םיירוזא
 םילימ רצוא תונושארה רבוד-תויאמצע
 לדוג" .(םילימ 1,000-מ תוחפ ויה) לודג
 רמוא ,"היעב הווהמ אל רבכ םילימה רצוא
 .לייווצרוק תרבח אישנ ,טירטסדרב דרנרב

 דוביע תמצוע לש תונימזל תודוה ,תאז םע
 -תויאמצע תוכרעמ המכל שי ,רתוי הלודג
 .םילימ 30,000-כ לש לודג םילימ רצוא רבוד
 המאתהל תונתינ תומיוסמ תוכרעמ ,ןכ ומכ

 -מתשמ לש םינוש רוביד ימגדל ןמזה ךשמב
 " .רתוי תוקיודמל וכפה ךכו ,םינוש םיש
 שומישב רתוי וא 90% אוה קוידה רועש
 ."ןושארה

 ,רבוחמ ,דידב רוביד תוהזמ םג תוכרעמה
 םיליממ בכרומ דידב רוביד .ךשמתמ וא
 -פה י"ע תושגדומו תחא-תחא תואטובמה
 תוזורחמ אוה רבוחמ רוביד .תורורב תוקס
 י"ע תועטקנ םיתיעלש ,םילימ לש תורצק
 רוביד תוהזמ תוכרעמה תיברמ .םיפוצפיצ
 רתוי שרוד ךשמתמ רוביד" .רבוחמ וא דידב
 רמוא ,"ףסונ חותיפו דוביע תמצוע
 .טירטסדרב

 עיגהל איה יטמוטואה רובידה יוהיז תרטמ
 -למ רצוא הליכמש ,דואמ תקיודמ תכרעמל
 תא ןקתלו רתאל הלוכי ,לבגומ יתלב םיל
 .ךשמתמ רוביד דבעל הלוכיו הלש היתויועט
 יגולונכטה רקחמה תרבח לש חוד עבוק תאז
 תגשה .ב"הראמ סטייאישוסא סנייאס זינ
 -ונכט םע רוביד יוהיז גוזימ שורדת הרטמה
 הפש דוביע ומכ ,תורחא תומדקתמ תויגול
 גוציי תוכרעמו תויבצע תותשר ,תיעבט
 ם .עדי



 םהינפ .תא םינועמ ₪6-ה יבשחל

 םינפ-יבורמ עדימ ירישכמ ויהי 2000 תנש לש םיישיאה סיבשחמה

 32811-ל דחוימ ,דלרוורטויפמוק ,רדנסכלא לקיימ תאמ
 = ל
- 5 
 אצמנ המ ב7 |:
 -חמה תונחב ₪ 5

 -יאה םיבש / 2
 לש םייש -

 רפסמ ירבדל ?2000 תנש
 זא דע ךופהי 26-ה ,םיאזת
 ;"עדימל למשח רישכמ"ל
 היהתש םינפ-תבר הנוכמ
 לכש יפכמ תישיא רתויו תדיינ
 תויהל תווקל לוכי םויה 6
 .םעפ-יא
 תומדקתה לש יחכונה בצקב
 ןורכז יבבש ,םידבעמ-ורקימב
 םיינורטקלא | םינקתהו
 עדימה רישכמל היהת ,םירחא
 -ינימ לש המצועה רחמ לש
 טושפ היהי אוה ךא ,בשחמ
 -פל ךכ .רטסוט ומכ שומישל
 ,רקילב לאומס רמוא תוח
 ,ןוטר הקובמ יגולונכט ץועי
 םינוגראל ץעיימש ,הדירולפ
 תויגולונכט אשונב
 .תוחתפתמ

 לש דבעמ-ורקימה יבבש
 ןוילימ 100 דע ילעב ויהי רחמ
 האוושהב | ,םירוטסיזנרט
 .םויה םירוטסיזנרט ןוילימכל
 ץורי הלא םיביבש ןיב ריהמה
 לטניא דבעממ הנומש יפ רהמ
 ןורכז יבבש .רקילב רמוא ,6
 השיגב ןורכז) 4% 4
 ןסחאל םילגוסמה ,(תיארקא
 ריפסקש לש ותריצי אולמ תא
 -ימז ויהי (םילימ ןוילימ 1.6)
 256 יבבשו ,שרוד לכל םינ
 .קסויק לכב ורכמיי ב"מ
 ילכ ,םיבר הכ סוס תוחוכ םע
 הכו ץופנ ילכ היהי עדימה
 תאשל הצרתש ךכ ,ישומיש
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 וגה תא טפזצמ
 מ"עב םיבשחמ | מ להמטדסת
 6 וקטקא|אד

 78 :סקפ

 ג"ר 1855.ד.ת 67776 ביבא-לת ,5 רגסמה יחר

 סרוג ,ןמזה לכ ךתיא ותוא
 ורקיעב היהי אוה " .רקילב
 ללוכ ,רבד לכל בוט רזע-ילכ
 עדימ יתורשל רשגמכ דוקפת
 ."םייזכרמ םיבשחמב

 -רוסמה וש ת'זצ תדלקמ
 טע-יומד י"ע ףלחות תית
 -כט י"עו תינדי בותכ טלקל
 תודוקפל לוק יוהיז תייגולונ
 שמשי עדימה רישכמ .תוילוק
 -תשמל רשפאיו ,ןופלטכ םג

0 / 

0 
 6סושקדפה5 דס.

 03-5382372 לס ,53
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 .תועש 600 אחא | תונמא

 תיטמוטוא ריינ תנוה
 תיגמז וב -

 ,דחא לכ םע רשקתל םישמ
 אוה וב םוקמל תובישח ילב
 אל םישנא תובותכ" .אצמנ
 אלא ,תובוחר יפל רתוי ויהי
 ירפסמ ומכ תודיינ תובותכ
 .רקילב אבנמ ,"ןופלט
 תא ולצני םישמתשמ
 ןווגמל השיגל םג םהירישכמ
 רודיבו עדימ יתורש לש בחר
 -ביס םילבכ ךרד וקפוסיש
 .םינייוולו ןופלט ,םייטפוא

7 
 כ /

 תרושקת -תותשר תולעושכ"
 -ה ,תדרויו תכלוה רודישו
 ילכ רתו* היהי אל םלועל 6
 .אבנמ אוה ,"דדוב

 תימזיה איתות תרבח
 -כה ,יסנט ליוסקונמ הנטקה
 רישכמ" לע שדוחה הזיר
 זמר ומכ הארנש ,"הידמיטלומ
 שומישב היהיש דיינה 26-ל
 ,רישכמה .רושעה ףוסב
 היפוקונרוק הנוכמה
 ןנכות ,(60 אא 000148)
 .הידמיטלומ ימושייל דחוימב

 1.00 10 גצב דייוצמ אוה
 וניהש הקיפרגו טסקטל 'ץניא
 גצ ,בתר רשאמ הובג רתוי
 תונומתל 'ץניא 1.00 4 עבצ
 ספ .תוחיינ תונומתו ואידיו
 -ופ םיראומ םינוקיא לש רצ
 -כתמ .היצקנופ ישקמכ םילע
 המב ורחב היפקונרוק יננ
 האלכה - ןשאר םיארוק םהש
 םוקמב - רבכעו קיטסיו'ג ןיב
 -וקל .תילנויצנבנוק תדלקמ
 ילוקמר םג שי היפוקונר
 -וק ןנוכ ,ןיא-טליב ואירטס
 דבלב האירקל קסיד טקפמ
 חישק קסיד ןנוכ ,(60-0א)
 לטניא דבעמ-ורקימ ,ב"מ 0
 .₪/\א1 ןורכז ב"מ 2-ו 6

 הזוראה ,תכרעמה לכ
 -קוש ,"לוסנוק"ו "תינורא"ב
 הצור יתייה" .ג"ק 7.5-כ תל
 -וראהו לוסנוקה תא תוארל
 םירהל לכותש ךכ ,דחי תינ
 הב שמתשהלו תכרעמה תא
 דרטומ תויהל אלו ,רפס ומכ
 ,רלימציק ןוש רמא ,"לקשמהמ
 --בחה .םאוקתונ/מ-ב ןנכתמ
 -יה תא רוכמל תננוכתמ הר
 ישילש-דצ ינרציל הדיח
 93,900 ןיבש ריחמב(סמא/)
 ,רמא רלימציק .84,900-ל
 רפס יכ בשוח אוהש
 וא 2.5 קר לקושה ,ינורטקלא
 תווש תולוכי לעבו ג"ק 3
 היהי ,היפוקונרוק לש הלאל
 ₪ .רושעה ףוס ינפל קושב



 רבונה

 (:60ו% תכורעת
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 ,תונידמ האממ הלעמלמ םיגיצמ 0
 הגוצת תומלוא 17 ,םירקבמ 0
 -נונ םיבשחמ לש םימ*י העבשו םייקנע
 לע ללוב טבמ איבמ לשא רימת .פוטס
 הירטנקיפו ןפוד יאצו* םישודיח

16 

 הרזחב
 עשא רימת :תאמ

 הלודגה םיבשחמה תכורעת
 לכל לגרל הילע דקומ הווהמ הפוריאב
 -קתהו םיבשחמה ימוחתב םיקסועה
 .םלועב תרוש

 -ורה תחת הלהנתה ,רבונהב הנשה םג המייקתהש ,הכורעתה
 ליבומ יטילופו ילכלכ חוכל הכפה תדחואמה הינמרגש םש
 דומעל הנשה השק היה תינמרגב טלוש וניאש רקבמל .הפוריאב
 םישנאה לש םטועימ קרו ,םיגצומהמ םיבר לש םתוהמ לע
 ינתיב תא ןבומכ איצוהל ,תילגנא רביד םיגצמה תא ושייאש
 .תורחאו סיסינוי ,לטיגיד ,.מ.ב.י ומכ תוימואל-ברה תורבחה

 4,500) םיגיצמה תומכבו םירקבמה רפסמב םישרמה לודיגה
 -חימה קושב ךשמתמה לודיגה תא שיגדמ (הנשה ועיגה םיגיצמ
 םיריחמה דועב ,הלדג איה ףא תורחתה ,םלוא .תרושקתהו בוש
 תוליעי ,תונטק תורבח לש תורחתה לומ .הדמתהב םידרוי
 -תומ סנשל רתוי תודבכהו תולודגה תורבחה תובייח ,תוזירזו
 -כט תונוילעו ,ןימא תורש ,ןווגמ םירצומ לס םע ךרעהלו םיינ
 לובג הצק דע חותיפהו רקחמה תוקלחמ תא תצמאמה תיגולונ
 -תמ ,ימנידו יתורחת הכ קושב החלצהב תורחתהל ידכ .ןתלוכי
 םיגוזימ ,ןהיתורחתמו תולודג תורבח ןיב הלועפ יפותיש םיעצב
 תונטק תורבח לע תויוטלתשה ,תוינוניבו תולודג תורבח לש
 .םיקנעה דגנכ םינטק המכ לש תויודגאתה וא

 ?תוישיא וא תוחותפ תוכרעמ

 -מה םירופישה ויה הגוצתה ימלואב וטלבש םימוחתה דחא
 התיהש המרה תמועל ,יפקה דויצו םיבשחמ יעוציבב םימישר
 -פשמב רקיעב וטלב םיעוציב ירופיש .תומדוק םינשב תלבוקמ
 ורכינ םישודיחה .סקינוי יבשחמבו ,םייזכרמ םיבשחמ תוח
 יריתע םיבשחמ תוחפשמ וגצוה ןוילעה הצקב - תווצקב רקיעב
 -כות םע ,הלעמ יפלכ תוכרעמה תא ףוחדל ורשפאיש ,םיעוציב
 דוביע תושירדו הלועמ תיפרג הגוצת ,המצוע תוריתע תונ
 -מה ,ףסה תוכרעמ םג החפשמ לכב ושגדוה - ןתמועל .תוקזח
 םילדגב בושחימה יכרצב םיריכמה ,םילדג םיקסעל תורשפא
 ומכ ,תיסחי תוטושפ תוביבסמ תמדקומ "הריגה" עצבל ,םהלש
 ,לטיגיד ,מ"בי תרצותמ תושידח םיבשחמ תוכרעמ 5
 -אתומ ,סיסינויו ףרודסקינ ,1 ,םדנאט ,סוטארטס ,סקבנוק
 ,חוקל-תרש תותשר יזכרו םינותנ ידסמ יתרשכ םויכ םימ
 םינוגריאב םיינרדומו תומדקתמ בושחימ תוכרעמל םימאתומה
 --יגפמ םיבר םינרצי .תדחאתמה הפוריאב םיחתפתמה םיימנידה
 םידקת תרסח המאתה ךות ,רבעבמ רתוי הבר תוחיתפ םינ
 תכרעמכ 1-05₪ לש רבוגה הלקשמ םג .סקינויו 05 תוכרעמל
 לע וזירכה םיברשכ ,הכורעתב רכינ היה תידיתעה סקינויה
 הדובעל םיכורעהש םיתרשו םיבשחמ וגיצה ףאו ,הב םתכימת
 .וז הלעפה תכרעמ תחת

 --יתתבו ויתסב וזרכוהש ,סקינוי יבשחמ לש תוחפשמ רפסמ
 םימגדב םיליחתמה םיבשחמ .הנושארל ןאכ וגצוה ,הנשה תל
 ,דחוימב תוקזח הדובע תונחת דע םיעיגמו ,םידיינו םיאשינ
 םייעדמ םימושייל רקיעב םימיאתמה םייליבקמ םיבשחמו
 םיפוצ ,'ס"פימ תולע' יחנומב ,םיריחמה תדירי תורמל .םיבכרומ
 --מה המרהמ תירישעל דע וליפא ,םיריחמה תדירי ךשמהל ףנעב
 .םויכ תלבוק

 םילשיא םיבשחמ ןיב תללוחתמ יקסיעה קושה לע תורחתה
 -ורמ תוכרעמ ןיבל ,תותשרב םילעופה , 5 תביבסב ,םיקזח
 תוב



 דיתעל
 -ויה קוש לש תורחתה .סקינוי הלעפה תוכרעמ לע םישמתשמ
 הדובעה תונחתב ,הרמוחה תונורתי לע קר אל תססבתמ סקינ
 םימדקתמ 8156 ידבעמ לע תולעופ ןבור ,תוקזחהו תוביהרמה
 ילעב ,המצוע יבר םינותנ ידסמ - הנכותב םג אלא ,םיריהמו
 ףאו ,501, תנוכתמב ,תותליאשל תוחיתפו תנייוצמ תושימג
 ואדיו ,תונומת ,יפרג עדימ ,תוריהמב רזחאלו ןסחאל תלוכיב
 .לוקו

 סקינויה קושב םירחתמ םיישיאה םיבשחמה - םתמועל '
 יבר ךא םייטרדנטס םיישיא םיבשחמ םע הדובעה תונחתו
 תומיאת .םיריהמו םיקזח 486 ידבעמ לע םיססובמה ,המצוע
 תוכרעמ תריפת תורשפאמ 386-וו 286 ידבעמ ילעב םיבשחמל
 .סיכ לכל תומאתומה ריחמו םיעוציב תולעב

 םידיינתמ סיבשחמה

 בושחימה ימוחתב םירורב םינוויכ רפסמ ונמתסנ הנשה
 םיבשחמה הנשה וטלב וב ,הרמוחה םוחת - ןושאר .ישיאה
 םיבשחמ לש םיגוס תואמ ןאכ וארנ .םיגוסה לכמ ,םיאשינה
 (אס1₪008) די-ףכ יבשחמו ,םילק ךרי יבשחמ ,םיאשינ
 -הל טרפ ,םישיערמ םישודיח טעמכ ויה אל הז םוחתב .םיריעז
 ינועבצ ךסמ םיללוכה פראש יבשחמ לש הפוריאב הנושארה הגצ
 ./04-ל ליבקמה אלמ םיעבצ ןווגמו הלועמ תוכיאב ,ריהב
 -זונ שיבג לש םיינויסנ םיכסמ 90-טיבסב וגצוה הרבעש הנשב
 -בצ םיבשחמ ןימזהל היה ןתינ רבכ הנשהו ,ינועבצ (1.00) יל
 -עמ לעב ישיא בשחמב ,הלאכ םילועמ םיכסמ םיללוכה םיינוע
 םיריחמב ,'ץניא 3.5 םינוטילקת ןנוכו ריהמ קסיד ,3865% דב
 -יב תא ביתכמה עצוממ וק םג ןמתסמ .הלעמו %8,000-כ לש
 -סובמה םיבשחמ ,םויכ .ךריה יבשחמו םידיינה םיבשחמה יעוצ
 לע ססבתמ קושה רקיעו ,םיצופנ םניא 8088 ידבעמ לע םיס
 םירצומה רחבממ ףקתשמה ןווכהשכ ,רתוי תוקזח תונוכמ
 3865% דבעמ ילעב םיבשחמ לע הארמ םהיריחמו ,םישדחה
 40 תלוביקב קסידו ,ב"מ 2 ןורכז ,/64  ךסמ ,ץ"המ 20 תוריהמב
 .הבורקה הנשב לבוקמ היהיש יתיישעתה דרדנטסכ ,הלעמו ב"מ
 לש תלוביקב םיקסיד םע םויכ רבכ םיעצומ ךרי יבשחמ ימגד
 .ינועבצ ךסמ םג - רומאכו ב"מ 18 דע לש ןורכז ,ב"מ 100 דע

 סופיט-באכ ינועבצה ךסמה תא וניאר הרבעש הנשב םאו
 וניסינשכ ,הנשה ,םיידיתעה םידיינה םיבשחמב בולישל דמעומו
 תרצותמ ,ידמימ-תלת ,ילזונ-שיבג ךסמ וניאר ,דיתעל ץיצהל
 ואדיו ןופלטב וא דיינ בשחמב וליעפהל היהי ןתינ רשא ,ןפי
 תודוקנ לש תולופכ תורושמ השעמל יונב ךסמה .ידמימ-תלת
 ,תודחוימ תורסנמ ךרד וניניעל תוגצומ רשא (םילסקיפ) עבצ
 -רמב ,תיפוקסוארטס תנוכתמב הנומתה תומד תא תובילצמה
 לייכל שי תידמימ תלת הנומתב תופצל ידכ .ךסמהמ ןותנ קח
 הדוקנ לכב ,ולומ העובק הדוקנב דומעלו ,ךסמה תא הליחת
 -ופ ,אאזד ,תינפיה קזבה תרבח .תתוועמ הארית תומדה תרחא
 רשא ,רתוי םילודג םידמימ לעב המוד ךסמ תיינבל התע תלע
 --תמב ובלשל היהי ןתינ רשאו תוחפ תלבגומ הייפצ תרזג רשפאי
 .םידיינ םיבש

 םיקסידה תא םסיסחוד

 םויכ םיגיצמ ,םיישיאו ,םייקסיע םיבשחמ ינרצי .םיירלופופ םיטירפל םה ףא וכפה ,ויגוסל ₪0%1/62-הו ,םייטפואה םיקסידה םילטונ הז ךילהתב דבכנ דיקפת .ךלוהו ןטק חפנל עד --ימ לש תומוצע תויומכ סוחדל איה םויכ תלבוקמה הייטנה

 תכורעת

 רבונה

 וילע וגצוהו ,ואדיו תוקפהל דחוימב דעוימ הגימא .טיבס תכורעתב וטלב ,הלוכ הפוריאבו ,הינמרגב דחוימב םיצופנה הגימא יבשחמ
 2500 הגימא ימגדב שומיש תושועה ,תומדקתמ הקפה תונכות רפסמ
 .םישידחה 30003
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 (?601( תכורעת

 רבונה 11

 תרושקת תותשרב ואדיו תוחיש סויק רשפאמ הז ינויויבלט ןופלט י

 םילבוקמה 1פפא יצורע וא םיריהמ תרושקת יווק לע תוססובמה

 .הפוריאב התע רבכ

88 

 תיסיסבה הרוצתב םיללוכה םיישיא םיבשחמו הדובע תונחת
 600,000 לש ןוסחיא רשפאמה ,םייטפוא םינוטילקתל ןנוכ
 -תת ,ףנעל םיבר םינרצי לש םתסינכ םע יכ הארנ .בתכ ידומע
 םיקסידהו ,הכירצה ידממב םג היתותוא תתל תורחתה ליח
 דרשמ"ל םיליעי תונורתפ לש םתצופת לע ועיפשי םייטפואה
 ."תריינה רסח בשחוממה

 ,וב ץירהלו ,בשחמל ןועטל םג םירשפאמ םיטפוא םיננוכ
 תלועפ תא בצעל תורשפאמה ,דחוימב תוקזחו תולודג תונכות
 -יש .תכרעמב הנימזה ןורכזה תומכו ןורכיזה תכירצל הנכותה
 רבכ תורכומ טתסא-ו יד1, אואוסתצ ומכ תוט
 -פוא תמייק "3-תונולח" תכרעמבו ,תומדקתמ תונכותב התע
 יבג-לע ,טעמכ לבגומ יתלב ןורכזל השיג רשפאתש המוד היצ
 .יטפוא קסיד

 הרימשב אוה ,םייטפואה םינוטילקתל חתפתמה שדח שומיש
 .חותיפ תונוכמו ואדיו ,תומלצמ ןיב עבצ ימוליצ לש הרבעהו
 תונומת רוגאל לכותש תכרעמ לע רבכמ אל הזירכה קדוק תרבח
 ןריבעהלו ,תיטנגמ הידמ תולעב תומלצמב ומלוצש תוינועבצ
 - ואדיו תספדמ י"ע הספדהל וא היזיבלטבו ואדיוב הגוצתל
 .םייטפוא םינוטילקת תועצמאב

 הביתכ) ואסאא[ תטישב םילעופה םייטפוא םינוטילקת
 ןוילירט 1.3 סוחדל םויכ םירשפאמ (הבורמ האירק - תחא
 שמתשהל ןתינ לודג הכ רגאמב .דיחי קסיד לע עדימ לש םיתב
 -תש ילבמ ,בתוכו ,בתוכו ,בתוכ התא ובש קסידכ וא ,ןויכראכ
 ךא ,וב רוגאה עדימה תא קוחמל לוכי ךניא םנמא .ופוסל עיג
 ךל תפכא אל ללכ ,לודג הכ קסידה חפנו - ריבס השיגה ןמז םא
 .קסידה לע אצמנ ןיידע ןשיה עדימה םא

 םינוטילקת ןאכ וגצוה ,םישודיח וארנ םינוטילקתב םג
 םויכ לבוקמכ 1.2 תמועל ,ב"מ 1.6 לש ההובג תופיפצב ,םישדח
 -עב םיריהמ םיקסיד יננוכ וגצוה ןכומכ .'ץניא 5.25 ינוטילקתל
 8 רטוקב שדח ןנוכ לע ןאכ הזירכה טייגיס - המוצע תלוביק יל
 רבכ םינימז ב"מ 100 יננוכו ,טייבהגיג 2 לש לוביק לעב ,'ץניא
 .386-ו 286 יבשחמל התע

 תוספדמב סישודיח

 לש ןדיצל - םישודיח ןאכ וניאר יפקיהה דויצה םוחתב םג
 -יפומ ,חתפתמה קושב תוליבומה ןיידע ןהש ,רזיילה תוספדמ
 -פדמ ןכו ,םימישרמ םיעוציב תולעב תוינועבצ תוספדמ תוע
 -ות תוקינעמה ,1.םס תוספדמו (1זאא 1₪7) ויד ןוליס ויד תוס
 תויטקפמוקה .רזיילה תוספדמ לש הלאמ וליפא תובוט תואצ
 ,תוטקש ןהו ,דיחי ריינ ףד לש לש ןחלוש חטש תוספות רתויב
 תלבקל ,םיריעז ויד ינוליס 64 לש שארב תודייוצמ ,תוריהמ
 .רתויב ההובג תונימא תמרב תולעופו ,דחוימב ההובג תודח
 24 תוספדמ לע בצייתמ קושה ,הצירטמה תוספדמ םוחתב
 -וכמ דועב ,האנ םינפוג ןווגמו הריבס תוריהמ תולעב ,תוכיס
 םידיינה קושל .םיפדמהמ ומלענו טעמכ תוכיס עשת לש תונ
 -ורפ תולעב ,תונטקו תוטקש תוימרת תוספדמ םויכ תועצומ
 התא הב העיסנ תדווזמ וא די קיתב בטיה בלתשמה קדו רצ ליפ
 .ךריה בשחמ תא אשונ

 ?הנכותה סוחתב המו

 -נה ןתצופת איה ,הנשה טיבס לש רתויב תטלובה העפותה
 לש 3-תונולח תביבסב םילעופה םימושיי לש תבחר
 ,הפוריאב תכרעמה תצופת לע םיטרפ ןיא םנמא .טפוסורקימ
 הנשה ךלהמב תוכרעמ יצחו ןויליממ רתוי ורכמנ יכ עודי ךא
 -יבסה תחלצהל רתויב הקזחה תודעה .רצומה תזרכהמ הרבעש
 לש הלודגה ןתצופת איה טפוסורקימ לש השדחה תיפרגה הב

 תא תוהזל תלוכי הב תולקה .וז הביבסל ומאתוהש םימושיה -
 דומלל ,םליעפהל תלכי הב הרישיה השיגהו ,הלאה םימושייה
 לש תוליעיה לע לכה תרמוא - הרזע לבקלו ,םתדובע יכרד לע



 -בה לע םיננולתמ ןיידע םיבר ,םנמא .תיפרגה הדובעה תביבס
 ןורכזה לוהינ ,3-תונולח תביבסב תצמואמ הדובע לש תויע
 יאדוול בורקש םיטרפ םה הלא לכ םלוא ,רסחב הקול ןיידעש
 .בורקה דיתעב ורתפי

 הצופתה הטלב ,תונולח ימושיי לש הבחרה העפוהה תמועל
 םידומ מבי לש קווישה ישנא וליפא .05/2 ימושיי לש תלבגומה
 .םיליבומ םניא םהש הארנכ וזה תורחתה תאש הפ יצחב

 לוכי דחא לכ

 םירצומ ןאכ וארנו ,טיבסב דחוימב קזח דצ התיה הנכות
 רבודמ םאו .תוליגרו תורכומ תוכרעמ דצל ,םיבר םישדח
 םהש ,הנכותל חותיפה ילכ םה רתויב םיבושח ירה ,הנכותב
 -ושייו תוכרעמ םיקהל הנכות תיב לש ותלוכיב ירקיעה םרוגה
 ישנאל הכישמ דקומ וויה חותיפה ילכ .םייתורחת םיריחמב םימ
 ,ףתושמ חותיפל תושדח תוכרעמ ןאכ וגצוה ,טיבסב עוצקמ
 םילעופ םקלח ,םישידח םימושי יללוחמ ,םיבכרומ םימושיי לש
 תותיפה ילכו םיללוחמה בור ."םימצע תנווכומ" תנוכתמב
 סקינוי ,א15/205 ומכ תורכומ תוביבס לע םיססובמ ,וגצוהש
 -רעמה לכב שגדה .תשר תביבסב םימושיי חותיפל ןכו ,05/2-ו
 -יק ,רשפאה לככ תנווגמ הדובע תביבסל תומיאת לע היה תוכ
 .תויטרדנטס תונוכתמב עדימב לופיטו ,תונוש תוכרעמל רוש
 םויכ םה תרושקתב הכימתו תותשר תביבסל םימושיי חותיפ
 םויכ םלוא ,תעדה לע לבקתמ הנכות ילכ לכב תואיצמ יבייוחמ
 -יסקפ ומכ ,לבוקמ יתלב בשחוממ דויצ םג תוכרעמב בלשל שי
 .ילוק ראודו הילימ

 םיצורל רשפאמ זעונ דעצ - דיתעל ףוטח טבמ - ףוסבלו
 וא | ,תונכת אלל םימושי תיינב לש שדח םלועל סנכהל ,ךכב
 ,םימושיי תיינבל תושידח תוטיש .תוטוידהל םיבשחמ תונכת
 תיפרג תנוכתמב ,םימצע ןווכומ תונכת לש עוציב תורשפאמ
 הלא תוטיש .עגמ יכסמ וא רוא טע ,רבכעב שומיש ךות ,האלמ
 -חמ תוכרעמ לצנל ,םיסונמ יתלב םישמתשמל דיתעב ורשפאי
 ןרובע תונקל םיבייח ויה רבעבש תויעב ןורתפל ,תוקזח םיבש
 .םירקי הנכות תונורתפ

 םיבשחוממ תומולח

 רשא ,םיבשחמ יפרוטמ רפסמ םיעצבמ רתוי דוע זעונ דעצ
 תואיצמ - בושחימ לש שדח םלועל - עמשמ יתרת - וסנכנ
 יפקשמ ,דחוימב םיקזח םייפרג םידבעמ תועצמאב ,תילאוטריו
 ןיב קשממל תשמשמה עגמל השיגר הפפכו ,םידחוימ הגוצת
 -יצמ לש םלועב םירייתכ לייטל םילגוסמ םה ,בשחמל םדאה
 המודמה םלועה .בשחמה י"ע םהל תגצומ רשא ,המודמ תוא'
 ,תיפוקסוארטסו תידמימ-תלת תנוכתמב ,םיפקשמה לע גצומ
 ויתועונת לכ .המודמה םלועה תא המיהדמ הרוצב השיחממה
 -זב ,בשחמה י"ע תומגרותמו ,םינשייח י"ע תוהוזמ "ריית"ה לש
 םלועה לש הנומתה לש ,תומיאתמה תויוזב תוגוצתל ,תמא ןמ
 ,קיר רדחב תכלל ןתינ ךכ .בשחמה ןורכזב קר םייקה המודמה
 -וינב ןואיזומ ,תירותסמו תינוימד הרעמ רוקחל - השעמלו
 . תמדא לע טטושל וליפאו ,בשחמב םירוגא ויטרפ לכש ,קרוי
 תונומתה לכ תא הריבעה רשא ,אסאנ לש התובידאב ,םידאמה
 .דחואמ םינותנ דסמל - בכוכה תא ופיקהש תויללחמ ומלוצש
 םילוכי ,תאזה המודמה תואיצמה תא ואיצמהש םירקוחה ירבדל
 - הלאה םימודמה תומלועה תא אתווצב רוקחל םיריית המכ
 ,םדא תויהל לכות - ול היוצרה הרוצה תא שבול דחא לכשכ
 תרבח תנווכתמ ,ב"הראב תועומש יפ לע .שחנ וא ןוקרד ,הווח
 םיבשחמ רפסמ שוכרל ,דווילוהב םיטרסה תקיפמ ,לסרבינוי
 לכ ."המודמ תואיצמ" לש דחוימ ירודיב קראפ םיקהלו הלאכ
 םשמ אצנ אלש ונל הארנ ,םיקנראה תא ןיכהל אנ - םיניינועמ
 ...הרהמב

 (?601( .תכורעת

 1 רבונה

 , 7 א

 הסזס 60

 ל

 שומיש השוע קדוק לש תוילטיגיד תונומת תגצה תכרעמ
 ומלוצש םיינועבצ םימוליצ גיצהל ידכ םייטפוא םינוטילקתב
 .יתיבה היזיבלטה ךסמ לע ,הליגר המלצמב
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 הרשוח

 .12005א% הבישוט
 32 עוז -ל דחוימ ,דלרוופניא ,סנויל קירטפ תאמ

 אוה '112008% סקנפה בשחמ
 .תודימ-קדו יטקפמוק בשחמ
 -ו הללוסה ילב ג"ק 4 לש לקשמב
 ;תנקתומ הללוס םע ג"ק 5

 004 גצו ב"מ 20 חישק קסידב טרדנטסכ תדיוצמ תאז תכרעמ
 ומכ אלש .טילסקיפ 400 לע 640 לש היצולוזרב לטסירקכ--רורב
 הבישוטה ,תינונכת תונשדח לש תאז המרב תורחא תוכרעמ
 004-ה תגוצתל טרפ ,חוכ וא תונוכת לע הברה רשפתמ וניא
 - ב"מ 5-ל הבחרהל ןתינ ולש יטרדנטסה 84 ב"מ 1-ה .ולש
 תואושתל היואר ותוריהמו - סקנפ בשחמל ליגר-יתלב
 1/78/286 קפמוק םירחתמה ומכ ריהמ הכ וניאש תורמל)
 .(286 טיימלוורט סטנמורטסניא ססקטו

 :תונוכת
 84%[ ב"מ 1 םע ,ץרהגמ 12 וא 6 תויוריהמב 806286 דבעמ
 לש הבילב םניה ,ב"מ 20 חישק קסידו (ב"מ 5--ל הבחרהל ןתינ)
 841 לכ תרמהל הנכות תקפסמ הבישוט .תאז הנוכמ תמצוע
 םינוטילקת ןנוכו חישקה קסידה .דדנפסקא ןורכזל 6406 לעמ
 השיג ינמז םהל שיו ,דואמ םיטקש ,ב"מ 1.44 ,'ץניא 5
 .םיריהמ
 הברה ןטק ךא ,סקנפ יבשחמל תיסחי לודג 12008% הבישוטה
 תונוכת .דחוימב קד אוהו ,אלמ לדוגב פוטפל תוכרעממ רתוי
 ,60/3 םאות גצ תוללוכ הנוכמה לש תורחא תויטרדנטס
 תאיצי/תחא תיליבקמ האיצי ,ילנויצפוא 2.400 םדומל האיצי
 ואידיו תאיציו ,תוכיס 9 תירוט האיצי ,ינוציח םיטקסיד ןנוכ
 .השיגל תולק תוינוציחה תואיציה לכ .תינוציח תדלקמו

 םיעוציב
 תדלקמו הגוצת ,תוריהמ םע ,םילועמ 12005%-ה לש ויעוציב
 ינמז .סקנפ בשחמל סחיב דואמ ריהמ בשחמה .ןויצל תויואר
 17₪ קפמוק לש הלאל וותשה טעמכ ולש םיללוכה ןחבמה
 (יטמתמ רזע-דבעמ תוחכונ בקע תצאומ ותוריהמש)
 בשחמה תשוחת .סטנמורטסניא ססקט לש 286 טיימלוורטו
 .דואמ הבוט ותוריהמו ,דואמ המיענו הביגמ
 סקנפ תכרעמל ונתרדגה תולובג תא המידק ףחוד 12008א -ה
 אוה ךא ,התיא ג"ק 4.5-ו הללוס ילב ג"ק 4 - ולקשמ תניחבמ
 רישי הרחתמ - 1/18/286 קפמוק) .דיינו דואמ יטקפמוק ןיידע
 12.2 ןה בשחמה תודימ .(הללוסה םע ג"ק 4-מ רתוי לקוש -
 יבשחמל סחיב לודג אוה ,תיללכ .'ץניא 2 לע 'ץניא 11 לע 'ץניא
 םניה לקשמהו לדוגה .דואמ קד אוהש תורמל ,םירחא סקנפ
 .ןוצר יעיבשמ
 9 3/8 -ה גצל .דחו רורב 664 םאות ךסמ תקפסמ הבישוט
 לע 640 לש היצולוזר שי ,דצ-תרואתב ראומהו ןנווכתמה 'ץניא
 וליפא םידחו םירורב תוידוגינהו ךסמה .םילסקיפ 0
 םילהנמש םירחא רזע-ילכ םילולכ בשחמב .תיווזמ םיטיבמשכ
 י"; הלעפהל םינתינ םה .היצלומאו ךסמ תורקב לש ןווגמ
 ךל תרשפאמ 0342 תינכות .תדלקמהמ תורישי וא ,הנכות
 ןונווכ ירקב .םינוש םימושיי רובע ךסמ תוידוגינ תונשל
 םניהו ,ךסמה לש ינמיה ודיצב םיאצמנ תוריהבו תוידוגינ
 הבוט הניה ךסמה תואירק .המאתהל ידמל םישקו םינטק
 .דואמ
 המ ,תוקד 13-ו םייתעש ךשמב הלעפ הללוסהש וארה ונינחבמ

 ללוכ) םימוד סקנפ יבשחמ לש םינמזל סחיב בוט ןמזכ בשחנש

 עבראה תמועל יתועמשמ ןפואב רצק וניהש תורמל ,(

 הרזתה בצמ תלוכי .1/1₪ קפמוק י"ע ומשרנש תוקד 40-ו תועש

 תכרעמה תא תחלוש"ש ,הבישוטה לש (0511%85) הדובעל
 תפוקתל תכרעמב שמתשהל תרשפאמ ,שומישב הניאשכ "ןושיל
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 = .בטיה בצועמ לק ל
 .בוט ןויצל הכוז הללוסה ייח ךרוא .תוכורא
 ,3.0 רוטלומיס טיילפ ללוכ ,וונתושרבש הנכות לכ ץירה בשחמה
 ישתאססוא5-ו 5.5 רטסדרוו ,א/1 קוטסורק ,סולפ קיקדייס
 .הלועמ הניה הנכות תומיאת . 1
 ךל תורשפאמש ,תויצקנופ תבורמ תדלקמב דייוצמ הז הבישוט
 ךרד הללוסה תרימשו תכרעמה ןוניכ תונוכתמ תובר לע חקפל
 בשחמה לש ירוחאה ודיצב .הנכות ןיעטהל ךרוצ ילב ,םישקמה
 .תינוציח תדלקמ רבחל רשפאמש ,עקש שי
 תויצקנופה ישקמל טרפ .הקצומ השוחת שי הבישוטה תדלקמל
 ףדו ןמס ישקמ םג הל שי .םיחונו םילודג םישקמה ,(לדוג יצח)
 ישקמ לע תחנומ תיתרפסה תדלקמה .םידרפנ הטמל /הלעמל
 תקירס שרוד וניאו דואמ יגול תדלקמה ןוגרא .תויתואה
 לקמש המ ,תוצובקב םישגדומ םינוש םישקמש ינפמ ,תדלקמה
 .דואמ בוט ןויצל הכוז תדלקמה .תושקה יפורצ עוציב לע
 הבחרהל ןתינש ,6/4א1 לש ב"מ 1 םע טרדנטסכ עיגמ הבישוטה
 אב הרחתמה 286/1.1₪ קפמוק) ב"מ 20 חישק קסידו ,ב"מ 5-ל
 ןנוכ .(ב"מ 2.4-ל הבחרהל ןתינ ,א/\א1 לש 640% םע טרדנטסכ
 ,סקנפ בשחמ רובע .טרדנטסה אוה ב"מ 1.4 'ץניא 3.5 םיטקסיד
 .הלועמ הניה ןורכזה תלוביק

 דועת
 ךירדמו שמתשמ ךיר4.01 05 )וא5 יכירדמ ינשמ בכרומ דועתה
 תוסחייתה ךירדמ) 112005% הבישוט יכירדמ ינש ,(תוסחייתה
 הבישוט ."הנושאר םעפ" יכירדמ לש תכרעמו ,("דיינה רבחה"ו
 הלאכ םילודג םיכירדמ ןוגרא לש חבשל היואר המישמ העציב
 ךירדמ םג שי דועתב .םילועמ םירויאו תורורב תויחנה םע
 - דחא ךירדמ קר .סקדניאו םיחנומ ךירדמ ,ןימא תולקת רותיא
 .הלועמ דועתה .תכרעמה םע עוסנל ךירצ - שמתשמה ךירדמ

 הנקתה
 ותאצוה רשאמ רתוי הברהב הכורכ הניא הבישוטה תנקתה
 עיגמ חישקה קסידה .ותלעפהו חתמה רוקמ רוביח ,הספוקהמ
 ןכומ אוהו ,הבישוט לש ₪05 4.01 םע שארמ טמרופמ
 .הלועמ אוה הנקתהל ןויצה .רתוי לק רבד ןיא .לוחתיאל

 שומישה תולק
 -ה ,דועיתב םירזיבאו תונוכת לש הרורב הגצהל תודוה
 הגוצתו הלועמ תדלקמ ןונכת .הלעפהל לק וניה 12008
 ךסמ תמאתה ירותפכ קר .שומישה תולקל םימרות ,המיענ
 תולקב טעמ םיעגופ החיתפל השק גצו שומישל טעמ םישק
 בצמב אוהש עגרב הבישוטה לש 85א16-ה תלוכי .שומישה
 .ונממ תאצי וב םוקמל קוידב םושייל ךתוא ריזחת ,"הניש"
 הז םוחתב הכוזו ,שומישל ךבוסמ אל גונעת הניה תאז תכרעמ
 .דואמ בוט ןויצל
 ) ינווחמ .םיליגר יתלב םניה הבישוטה לש עוציבהו ןונכתה
 הלעפהה רותפכו ,האירקל םילקו םירורב סוטטסה (150
 בטיה םימיאתמ בשחמה יקלח לכ .רוחאמ חונ ןפואב םקוממ
 לעפוי אלש ךכ יונב הלעפהה גתמ .הללוסה ללוכ ,רחאל דחא
 תא תרגוסו תחתופש תידיה .העונת ידכ ךות ירקמ ןפואב
 רוציי תכאלמ .הביתל ידמ הבורקו ידמ הנטק תצק ךסמה
 .דואמ בוט ןויצל הכוז בשחמה

 רע
 םגש 1/16/286 קפמוקב רישי הרחתמ אוה 120% -
 לע הברהב הלוע קפמוקש דועב .הלועמ לק-לקשמ תכרעמ אוה
 ירה ,תוריהמב טעמ ונממ בוטו הללוס ייח ךרואב הבישוטה
 וב לזלזל ןיאש רבד - א[ ב"מ 5-ל הבחרהל ןתינ הבישוטהש
 -ה לש וריחמ .רתוי הפי תדלקמ ול שיו - סקנפ בשחמב
 הלועמ דועתב הבוגמ אוהו רלוד 3.999 וניה ב"הראב 0%
 ₪ .דואמ בוט אוה תאז תכרעמ לש הכרע .תניוצמ הכימתו
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 "עב חוטבדמו םיבוטמ אבלא
 םלועב םינרציה יריכבמ רחויב לודגה קבסה

 וב א
 םינטק 1.8-ק0/186/286/386 בשחמ יסיטרכ 100025-מ לחה תונוש תויוריהמב תוספדמ

 ס.מאז תוכרעמ יתתפמו ינרציל יסמוע לבלו הספדהה תוטיש לכב 20001.1 דעו

 .םיקתעה רפסמ םעו תוכיא תספדהב שרדנ

 5 א-זאא]תד-א[ הד זא-פ גאס- א[

 008% דזאבהא

 או ור

 ,5 דראה 'חר
 לייחה תמר
 24133 ד"ת

 61241 דוקימ ביבא-לת
 ,497402 ,491695 .לט

3" 
 371249 גו א וו :סקלט

 0 0 03-5447797 :סקפ ז15 ץסועסעץ

 לחה םינוש םיתפנב םיחישק םיקסיד -5וגת0 טֶע - כת 1.16 1.2.5. קספ לא תוכרעמ

 םיר*המ השיג ינמזב 250018 דעו 2018-מ בשחמב םיצבק תריגסל תובשחוממ וא/ו
 תודימב 701556 דעו 12" ליעפמ תוברעתה אלל םתלעפהו

 ,רקב םע 87 ,51/4// ,31/2/ 3007/88 - 4
 אז ת.א[: ת.ז: 5.6.6. ₪50]ז ןפמ

8 

 563300 גת6 !ת6 5632316 10ק0 065וקת 26 | ת5 3 1ז306תוז% 0[ 8 \'/תס1!ע (כוצת6
 תסקו5וטתא4 131 01 563 ב6 7 ות 6 5ונלפו0191ה7 0[ 5632316 1 66ת0108ע. [ת6



 ון(

 קשאקסואד
 בחכב תאז הגיצמ

 תא החתיפ ביהראמ 60 6087. תרבח
 ק6 יבשחמל הלעפה תכרעמ ,ץמאקסזאע
 בשוח התא הב ךרדה תא ונשיש ,טע-יססובמ
 .ישיא בושחימ לע

 32 תוז-ל דחוימ ,ק6 זץסת1.ק ,ירדנל דר/ציר תאמ

 רבכמ אל יתוא לאש "?תדלומוי תנתמכ הצור התא המ"
 תוחפ יל חקל .רבכמ אל יתפתתשה הב וידר תינכותב החנמה
 ,"ישיא תמאב וניהש ישיא בשחמ הצור ינא" :תונעל ידכ הינשמ
 הזכ דחא" | .יתבשה
 עדימה תא ןגראל רשפאמש
 ,הצור ינאש ךרדב ילש
 םוקמ לכל יתוא הוולמ
 תא ןיבמו ,ךלוה ינא וילא
 ."ילש דיה--בתפ

 התנענ אל הבוטה הייפה
 תצק םע ךא ,יתלאשמל
 תומולחה תנוכמ -  לזמ
 ידכ ןמזב הנכומ היהתילש
 תמישר תא | םושרל
 תדלוהה םויל תונתמה
 .ילש אבה

 םיבשחמה תריזל
 התע | סנכנ | םיישיאה
 ,טע-ססובמ | בושחימ
 60 תרבח | תובידאב
 הלעפהה תכרעמו
 ןפואב .הלש עמאקסאד
 איה עמאקסזאד | ,ינטשפ
 תרשפאמש הנכות תליבח
 206 ליעפהל םישמתשמל
 (אס1₪800%8) | סקנפ-
 ךא .תדלקמ םוקמב טע םע
 יסחיל השדח ךהד הרידגמ ץאאקסזאז .ךכמ רתוי םג איה

 תיעבטו הטושפ ךרד - ינורטקלא עדימל שמתשמ ןיב ןילמוג
 .היכמות ירבדל ,רתוי

 ךרדב םיכמות
 -ב ותכימת לע ריהצהש ןושארה הרמוחה ןרצי איה מב

 ,סוטול ,דנלרוב תא רבכ םיללוכ הנכות יכמות ךא ,תאאקסזאד
 ןד םינמנ ותווצ לעש שדח הנכות תיב) טיילסו טקפרפדרוו
 םיינורטקלאה תונוילגה ץולח יחתפמ ,ןילקנרפ בובו ןץילקירב
 רופיס האר) טפוסורקימ המישרהמ הרדעהב תטלוב .(קלאקיזיו
 .("ךלש קטאקסאד -ב ועתאשכסואפ" ,תרגסמב

 ועיפוי עמאקסזאז תא םיצירמש טע-יססובמ 20 יבשחמ
 -סאלב בורקה רבמבונב םייקתתש ,91 סקדמוק תכורעתב

 עפש םע  דחי  ,סאגו
 תמייקמ םייתניב .םימושיי
 םיסרוק ב"הראב 60 תרבח
 םינוגראל םימי השימח לש
 תונכיתל סנכיהל םיצורש
 וא | קפאקסתאז | ביבס
 .טיילס לש תא ה פ5
 ,הרמוח תרבח הניא 0
 רפסמ תרציימ איה לבא
 סקנפ-יבשחמ לש לבגומ

 רוזעל ידכ | ,"םייצולח" |
 ימושיי תא ןוחבל םיחתפמל

 .םהלש ץמאקסתאז |
 לע 9 היתודימש ,תכרעמה
 2-כ תלקוש ,'ץניא 1 לע 3
 ב"מ 4-ב תדייוצמו ,ג"ק 4
 תוינכות רובע א[ לש
 -הבורמ םאתמ ,םינותנו
 ,הללוס ןעטמל תויצקנופ
 תםיקתהו 50591 ,תדלקמ
 ,קוטלפא רושיקו ,םיירוט
 2,400 סקפ/םדומ םע דחי
 התא .בלושמ הינשב-טיב
 ,סקנפה ךסמ לע בתוכ

 חותיפ תכרע .דחוימ ינורטקלא טע םע ,'ץניא 9 לע 6 ויתודימש
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 ספוק  תחססטה68: זססט 509!סתפמ) םשגצ %5ץפס5₪ |תנ|שז ו

 .05-יססובמ םייטרדנטס 26 יבשחמ לע תלעופ הנכותה

 םישדח סישמתשמל השדח הנכות

 הנש ינפלו ,םינש הזמ 26-ה תריזב םייק די-בתכ יוהיז
 (לבטרופ) דיינ בשחמ ,681כס4 0-ה תא דירג תרבח הגיצה
 וימודו 0א1כקבכ-ה ךא .טע-טלקל םאתומש 205--ססובמ
 ,הדש תוריש ,יאלמ םושיר ומכ םימושייל דחוימב םינופ
 ףילחתכ טעה-ססובמ 26-ה לעופ ןאכ .תוליבח יחולשמו
 -אל ללכ ךרדב םניה וישמתשמו ,םיקלח-יבורמ םיספטל
 םתדובעב בשחמב ושמתשי אל ללכ ךרדבש ,םינעוצקמ
 .תימוימויה
 םילהנמ :םירחא םיברל םג ךא ,הז להקל ןווכמ קמאפסזאדי

 םייחה ימוחת לכב םישנרבה ינוילימ ,6-ב תעגל ומלחי אלש

 .םהיניב דחא לכו ,םיבשחממ םידחפמש
 ופוסב .םיינדי סקנפ-יבשחמל קר תדעוימ הניא קטאפסתאד

 ומכ ,םינווגמו םיבר םירישכמל הכרד תא אצמת איה רבד לש

 .ריק תוחולו (0מ6א12885) סיכ-ינרדס
 תדעוימ םצעב ךא ,386 תוכרעמל רוקמב הננכות איהשכ

 -ה תכרעמ םע ץמאקסזאז ,םידבעמ לש בחר ןווגמ םע לועפל

4 

 אל הז .8גא[ לש ב"מ 3.5-כ תשרוד ,הלש תבחרנה עז ק
 הברה הז ךא ,2/05 וא ואנצכסש5 תושירדל האוושהב הברה
 קסיד לש ןורתיה ילב ,א 41 ןוסחיא קר םהל שיש 26 יבשחמל
 ש םיטקייבואה-תנווכומ הרוטקטיכראה תועמשמ .חישק
 לש תמלשומ תכרעמב סומע סקנפ-בשחמש ,איה תחאעסזאז
 תכרעמ רשאמ ןוסחיא תוחפ הברה שורדי ץמאשסאד ימושיי
 אלמ םושיי - תונטק ןניה עתאשסתאז תוינכות .תילנויצנבנוק
 -הגמ רפסמל האוושהב ,ןוסחיא חטש לש ייק 200-כ ךרוצ
 לע םיכמתסמ םיחתפמ .יסופיט ואזאססש5 םושייל םיטייב
 תוידוקפתמ הברה רובע עמאעסזאד-ב םינבומה םיתורישה
 .םהלש תוינכותה

 רבד לכ תללוכ איה ,תמאטסזאד לש תויטקפמוקה תורמל
 קשממ :רתויו ,אבה רודהמ הלעפה תכרעממ ול הפצתש
 ,תומישמ יוביר ,םינימז (םיטנופ) םינפוג ,יפרג ישמתשמ
 תכימת ,אש/ו/ 2/5 תייומד םיבכרומ םיכמסמ תרוטקטיכרא
 ןיבהל תלוכיהו די-בתכ יוהיז - ןבומכו ,תמדקתמ תרושקת
 .טעה םע עצבמ התאש תומיוסמ תועונת

 ₪₪1-ל רבעמ :סקנפ שמתשמ קשממ
 יומיד איה עחאקסזאד לש רתויב הלודגה ךרדה תצירפ

 סקנפה שמתשמ קשממ ארקנש  ,ינוגרא (הרופאטמ)
 ךילע תופכל םוקמב .(אסדמ800% שפפת 1אדתתת40₪)
 עדימ תצבקמ עמאפס0 אז ,םיצבקו תוינכות יחנומב בושחל
 ירוטקריידכ שמשמש "םינינע ןכות" ללוכ סקנפ לכ ."םיסקנפ"ל
 התא .60 יחונימב "םיכמסמ" וא ,םייטנבלרה םיצבקה לכ לש
 ליכמ םהמ דחא לכש ,תחא תבב םיסקנפ יופסמ גיצהל לוכי
 םינגרואמ םיכמסמ םתוא לש םיקתעה וא ,םינוש םיכמסמ
 טושפ התא ,שדח ךמסמ רוציל הצור התא רשאכ .הנוש ןפואב
 ילגרס םיגציימ רשא ,"תריינ" לש םינוש םיגוס ךותמ רחוב
 קפאקסזא1 תוינכותל םירשוקמ (דמא[ק[ .4185) םיכמסמ
 דחא םיכמסמ בלשל לוכי התא .ךלש תכרעמב תונקתומה
 לכב ךמסמ ןכדעל ךל םירשפאמש "םימח םירשק" םע ,רחאב
 תוסחייתה ירותפכ לולכל םג לוכי התא .אצמנ אוה וב םוקמ
 וא דחא ךמסמב עדימ יעטק ןיב גלדל ךל םירשפאמש ,םיטושפ
 .םידחא םיכמסמ

 בשחמ יבאשמ לע רתוי הקזח הטילש תמצוע לבקמ התא
 טושפש עדימ יסופיט רוציל לוכי התאו ,רבעב תיסנתהש יפכמ
 לוכי התא .תורחתמ 26 תוביבסב וא ריינב םימייק םניא
 םירשק םע ינורטקלא תוסחייתה ךירדמ ,אמגודל ,תונבל
 םתוא הלא םע דחי ,עדימ לש םינוש םיגוס ןיב שארמ םירדגומ
 (סא11א₪) םינווקמ םיספט וא ,ךנוצרכ ףיסומ התא
 אלממ התאש ירחא יטמוטוא ןפואב םמצע תא םיססקפמש
 תא "תוריעמ"ש ,תונבומ תוארתה םע םיכמסמ וא ,םתוא
 .שארמ ועבקנש םינמזב ךלש סקנפה בשחמ

 קחאקסזתאצ ?הנומתה ךותל די-בתכ יוהיז םאתומ ךיא
 -ש הארנ אלש ךכ ,רבוחמ די-בתכ אלו ,סופד תויתוא הניבמ
 תסנכהל .תויתורפס תוריצי תביתכל שמשת עתאקסזאז
 בשחמל טע-תססובמ תכרעמ הוותשמ אל המינפ טסקט
 תא השועש המ וניא ודבל די-בתכ יוהיז ךא ,תדלקמב לעפומ
 תססבתמ ץחאקסזאז .תיביטיאוטניאו הלק הכל תתאקסזאד
 תשגל םישמתשמל תרזועש ,הטושפ תועונת תפש לע
 רוחבל ידכ הנומת וא הלימ לע ךלש טעה םע שקה .התמצועל
 לוגיע רייצ .היתונוכת תא תונשל ידכ (יו) רושיא ןמס .הב
 .התוא קוחמל ידכ 'סקיא' הילע רייצ .התוא ךורעל ידכ הביבסמ

 וא עובקל ,םיספט אלמל ידכ הלאכ תועונתב שמתשמ התא
 תגצמב תועצומ תויצפואב רוחבל וא ,תושיגפ ינמז תונשל
 םינטק םיעטקב לפטל ידכ קחשמל סנכנ די--בתכ יוהיז .תוריכמ
 ,םיירהצ תדועסל ךלש ןמזומה לש ומש - ילאוטסקט עדימ לש
 ,םדומה ךרד לבקתהש טסקט ץבוק ךורעל לוכי התא .אמגודל
 ,תרושקת תשרל ךלש סקנפה בשחמ רושיקמ וא ,סקפה



 טפח |

 םסס טזחמ חו! ₪08 !ח56ה 2856 סזחפ+ 5

/ 
1 ₪ 

 15. [גמ6ז 606 |56
 6 וע ף/וגסמומ , ונוס 3מ8 16מהת35 |
 4.18 ךיסואז (כועס]6  םוגומ 4 |
 גת יעגתסו5ס0, 60/4 94011 3

: 

 [/1גז6ה 22, 1

 1/1. 6סע ,[וג50מ
 עמפות66ע
 ק 1. תת

 2016 ןח
 8ת [ז13001860 , (2/ב 0%

 פה

 1 הגש עפ1שו0 6 !מ1סמה םיסמ 16 סוג 561 6
 ךמ6ט< 316 ןטפוגס5 עסקה ומ 6 קהת 301163 םיסת וה( 6

 660 ףכ 150וגפ5. 16356 ק1ץ6 חש 3 63]] 45 500מ 85 ץס\
566176 0115 6 . 

 1']] שש גם 116 011166 311 ץס6%

 5ות7]6626

 = ות(

65 36% 
 טס

 ג 6 6( 59909 סב | 95 יו 05 קחי |( ס<ך 9כנְכָ( :%9ק] כז קסוב =.ָָנ | כט

%- ₪ ₪ ₪ ₪ ₪. 
 36|כ  קו56תכ65 ][זססט 50!מתפזש טו א6ץפס%ח |הכ9ושז |ה סי

 .ךתמיתחב רשואמ חלושל ותוא ריזחהלו
 ילכ הניה עמאקסזאז ,ינורטקלא סקנפ וא ןמוי לש ותמשנכ

 .םילהנמלו הבר תודיינ םישרודש תועוצקמ ילעבל ינויגה
 - רתוי דוע תרזוע הלש תידוחייה תרושקתה תרוטקטיכרא
 וליאכ דובעל ךישמהל לוכי התא עסונ התאש ןמזב ,אמגודל
 תכרעמהש ינפמ ,ןופלט וקל וא תרושקת תשרל רבוחמ התא
 איהש עגרב תרושקת תומישמ יטמוטוא ןפואב המילשמ
 .בוש תרבוחמ

 ?ונלוכ רובע 26-ה

 חתיפ ןלפק דלור'ג ל"כנמה :המישרמ םידבוע תבצמ הגיצמ 0
 ןגסו ,סוטול לש הדנ'גאב תיתוכאלמה הניבה תייגולונכט תא
 תללכומה הנכותה תליבח תא רצי ,ראק טרבור ,הנכותל אישנה
 רבעשל םידבוע םג םיקסעומ 00-ב .קרוומיירפ תינשדחה
 תוביס ןתואמ הרבחל וכשמנ יכ םירמוא םהמ םיברש ,לפאב
 תותפל תונמדזהה - תשגרמ הכ לפאב הדובעה תא ואצמ ןללגב
 םישנא לש תומוצעה תויומכל ישיאה בושחימה םלוע תא
 .ויתונורתי תא םועטל םיכירצ ןיידעש

 ינפב תדמוע 60 ?תאז החטבה עמאפסתאז םישגת םאה

 לע רומשל טפוסורקימ לש התושיחנ ללוכ - םייניצר םילושכמ
 איה תתאשסתאז ךא .התטילש תחת טעה-ססובמ 26-ה קוש
 םיבשחמל הנכותב רתויב תיתועמשמה תומדקתהה יאדווב
 שדח ןדיע תיציש רורפגה תויהל היושע איה .םינש הזמ םיישיא
 .ק6-ב שומיש לש

 עפאקץסזאז הלעפה תכרעמ - קזבה
 ,טע-יססובמ 26 יבשחמל 60 תרבח לש הלעפהה תכרעמ
 .םידקת אלל שומיש תולק םע תמדקתמ היגולונכט תבלשמ
 .םיישיא םיבשחמב שדח ןדיעל איבהל יושע בולישה
 :תויזכרמ תונוכת
 טע-לעפומ סקנפ שמתשמ קשממ *
 די-בתכ יוהיז תולוכי *
 וא ךותב םימח םירשק םע םיבכרומ םיכמסמ תרוטקטיכרא *
 םיכמסמ ןיב
 תוינשדח תרושקת תולוכי *
 םיטקייבוא--ןווכומ ,יטקפמוק ןונכת *

 תונימז

 תסריג ,91 ראורבפמ לחה תוקפוסמ הנכות חותיפ תוכרע
 .91 ויתסב היופצ הצק-שמתשמ

 00--תנכות םירצוי םיתתפמ

 רדנב קירא תאמ

 ,רתוי תונטק תובר תורבחו טקפרפדרוו ,סוטול ,דנלרוב
 .60 לש עתאקסתאז תביבס רובע תוליבח תריצי לע תודבוע
 דבעמ ,ינורטקלא ןוילג ,םיספט ילכ שי חותיפב םימושייה ןיב
 םשור ,סקפ תליבח ,ינורטקלא ראוד תינכות ,םילילמת
 .ישיא עדימ להנמו ,ילאוזיו םינותנ דסמ ,תורעה
 םימושיי חותיפ ילכ היהת הנושארה חאקסתא1-ה תליבח
 םיחתפמל תרזוע טיילס לש תמאקק5 .טיילס תרבח לש
 -יססובמ םימושיי רוציל זאו סופיט-בא תוריהמב תונבל
 תרוטקטיכרא תא םיריכמ םניא םינתינכותה םא וליפא ,טע
 .תמכתותמה עתאעסאד
 קשממ יביטקארטניא ןפואב רייצל ךל תרשפאמ עתא 5
 ן םהב לפטל זאו ,םינותנל םיספט רשקל ,םיספט-ןווכומ
 הפיסוה טיילס .תומאתומ וא תונבומ תונוכת עפש תרזעב
 יטנגילטניא תועונת ןוויכ ומכ טע-תונווכומ תונוכת
 ,(הז הדשב תיטמוטוא טלקנ ,הדש דיל סנכומש טסקט)
 רבדל ךישמהל לוכי שמתשמהש ךכ) רורב אל די בתכ םוגרת
 "םימכח תודש"ו (רתוי רחואמ טלקה תא ןגראלו חוקל םע
 רתויב תוינכדעה תוסינכה לש תצפוק המישר םיעיצמש)
 .(ןותנ הדשב
 ,"טעל תועדומ םע םיננכותמ תויהל םיכירצ םימושיי"
 טיילס לש חותיפה זכרמ אישנ ןגס ,ןילקירב ןד ריהצמ
 רשאמ עדימ רתוי הברה ןגראל הלוכי טע תעונת .ןוטסובב
 | - בשחמה לע הרישי הטילשב ךתוא םישלו ,רבכע תקלקה
 אוה ,"'ןווכתמ ינאש המ הז' חסונב בושחימל רתוי בורק
 רבכעה ;הלא תונוכמב שומישב דואמ הנוש השגרהה" .רמוא
 יתלב הז .האוושהב םייביטימירפ הכ םיעצמא םה תדלקמהו
 ."הריצעל ןתינ
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 ריחמ

 תכרעמו םימי 5 לש םימושיי חותיפ סרוקל 5
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 ךלש ושזאפסואפ שמא 0
 רדנב קילא תאמ
 טע-ססובמ בושחימש ךכ לע תשקעתמ 60 תרבח דועב
 ,ירמגל השדח הרוטקטיכרא שרודש ינוציק יוניש הווהמ

 .אנאפסוא8-ל טע-תוססובמ תובחרה טפוסורקימ תחתפמ
 תצובק להנמ ,הגניס פידאופ ריבסמ ,"קוש תשינ הניא וז"

 ."יזכרמה םרזהמ היטס אלא" ,קחא י/נאפס/5-ל רצומה
 60 לש התיינפל ונעיי םיטעמ םישמתשמ קר ,ותפקשה יפל

 םימייקה /נאפסש5-ו 05 ימושיי תא רוחאמ --
 .םהלש
 םיילאיצנטופה םימושייה יטירסת תא האור טפוסורקימ
 לפטת התא" .60 לש וזל דואמ המוד ךרדב םהיתונורתיו

 לגוסמ היהתו" ,הגניס רמוא ,"רתוי הרישי הרוצב עדימב
 (טע-יבשתמ) םיפוטנפ ."ךלש עדימה תא ךתיא תאשל
 םניא פוטפל יבשחמ םהב םיבר םיבצמב לועפל םילוכי

 לש רתוי הברה תיעבט הבחרהל םתוא השועש המ ,םילוכי
 .רמוא אוה ,ךלש דרשמה תביבס
 םינושארה םיפוטנפהש הפוצ הגניס
 .בשחמ ישנא םניאש םידיינ םישמתשמל
 /םיילוהינ םידיינ םיבשחמ קושל ואציי 1992-מ לחה

 ךכל טרפ ,םויה לש סקנפה יבשחמל םימוד םייעוצקמ

 קתנל לכותש ךכ ,(61) תיזכרמ דוביע תדיחי לולכי ךסמהש

 פוטפל ריחממ רתוי %1,000-כב .ת6-כ וב שמתשהלו ותוא

 .הפוצ אוה ,"בחרה קושה תא סופתת תאז הנוכמ" ,יטרדנטס

 טע-תוססובמ תוכרעמ האבה הנשל הפוצ םג הגניס

 ךלש ינחלושה בשחמה זאו") דרשמה תא ובזעי אל םלועלש

 תואסריג ואובי רתוי רחואמ .("ינתלוש תמאב היהי

 ,הנושארה הנוכמה קוושת רשאכ" .הצלוח סיכל תומיאתמש

 י"ע השעיי רבדה ."ט/ואשפס5 תליבח לכ ץירהל לכות איה
 םיבייח םימושיי .רבכע טלק היה וליאכ טע טלקל תוסחייתה

 טע תועונת לצנלו "טע-יעדומ"ל ךופהל ידכ שדחמ בתכיהל

 תובותכ תורעהב ךומתי םילילמת דבעמ ,אמגודל) תויפיצפס

 ףוסב טע-יעדומ םימושיי 20 תוחפל הפוצ הגניס .(דיב

 ."טע--יבבוס" םימושיי עיפוהל וליחתי וב ןמזב ךרעב ,1

 ,אמגודל - עחאקסזאז ומכ החתפתה אל אא וא

 הל הרסח ,ףסונב .ומלשוה אל תויתכרעמ תויסיסב תועונת

 תדיינ תוירושיק ומכ ,עתאקסתא1ז לש התמצועמ הברה

 ,ןיידע ןעוט הגניס .ןורכז-תוטועמ תורוצתל היצזימיטפואו
 .הנשה ףוסב וקפוסי קמא יאזאשסוא5 תונוכמש

 ךכ .קמא וגאפסש5--ב וכמתי םירחאו גנאוו ,ר.יס.נ ,דירג

 םיצולח טעמש תורמל - םיבר הנכות יחתפמ םג ושעי

 .60 לע וגלדי הנכותב וא הרמוחב
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 ו 3 כ

 ה[ 50 0 | 59 ו סצ קי[ קוסי*ך 5360

06 

 נט 5כ

 םססוגתופ ת| ₪006 56 שה |תא (כזפתו הש

 1/5 גתסז אג
 רגבתש . גזת6< , 36 תה

 + 6 , טונו 4
 הת 0 1

 1/13::ם 22, 1

05 263% | 

 ] תרדש תייז16ו/ 6 16 מים מיסמ אגס סוג 561 6.
 ך ןומסמ 316 1951163 המק עומק ]וש ן23ומת+ 3עק]ו63 מ 119 ויה

 56 ₪ ןפסוגפפ 15855 21ל6 זמ< 3 631] גפ 50-55 35 ץסונ
 עס05ן6 זו |

 1'1| < ומ 16 וכ[ [ןקס 311 6%

, 160517 

(0) 
 / ,ןש ד | ,ןנאר;ד- (% 2

 הת \א'וגסת <
2 

% | 5 8 ₪ -< 5 
 תפוס :660062- זססש



 ושע רשא םיידעלבה תונורתיה לכ תא החקל 1.1 לכימ ,ןוכנ הז
 ! רתו> דוע סתוא הרפיש ...) רתויב הבוטה ההגהה תנכותל התוא

 :תידוחילו רתו* הקזח ,רתוי הבוט 1.1 לכימ התעמ

 רתו> הובג תואיגש יוהיז רשוכ תלעב * בשחמה ןורכיזב ןטק סוקמ תספות *
 רתוי :תודידי שמתשמ קשממ תלעב * | (רסח וא אלמ ביתכל) ןוקית עיצהל תעדוי *
 (דכו יטמוטוא ףודפד) רתו> ר:שע םילמ רצוא תלעב *

 .רתו> החונו רתוי תפטוש 1.1 לכימ סע הדובעה ןכלו

 | .תירבעב ההגהל תרחבנה הנכותה 00
 ! ר:התמב יוניש אלל תאז לכה

 6580 .ד.ת ,35709 הפיח ,וקרטס ןיינב ,35 יקסבוחינרשט 'חר 9
 04-335233 .סקפ 04-335562-3 :ל0  הידבוע ןונמא
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 ישומיש רפס
 שמתשמ לכל
 רפסה .הנכותב
 רבסה ללוכ
 תואמגודו אלמ
 תודוקפ לכל
 רפסה .אסהזסא
 הרוצב בותכ
 ןבומו הטושפ
 וניאש ימל םג
 הווהמו ןתינכות
 הבוח רפס
 .שמתשמל

 קסידה תנקתה %
 םיצבק תקוזחת

 תולקת לע תורבגתה א שש
 םולתה תא םויה דוע חלםנ

 הנמזהה

 < יש 29. 205 לוע תודוקפה רפס
 " רפסה .ישיאה בשחמב םישמתשמה לכל ישומיש רפס

 "< תכרעמ תודוקפ לש תוישעמ תומגודו אלמ רבסה ללוכ

 םג תוטועפב בותכ רפסה .תומדוקה תוסרגה ללוכ ,הלעפהה
 יארוק .בעחמה דצל הבוח רפס הווהמו ןתינכות וניאש ימל

 .(/0 8א5 הנכותה לש המגדה קתוע םניח לבקל ולכוי רפסה

 כא /

 ן'ווגה
 'ועיאה בועחמל

 וי
 לש הימוטנא =*

 ישיאה בשחמה
 בשחמה תודוקפ א
 תוכרעמ תמקה א

 סיצבק
 יפקה דויצ *

 בשחמל

 השחמל הנושאר הרזע א
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 ..שרפ ישות שתה ...שדח....שדה וש ות .שהופ
 .ל.מ תבשחמ תיבמ השדחה םיקחשמה תליבח -- ךובמב המחלמ :שדוחה תעצה

 תליבח תא גיצהל ונרחב שדוחה תעצהב
 ..ל.מ תבשחמ תיבמ השדחה םיקחשמה

 םיקחשמ השימח תללוכ הליבחה
 הריהמ הבשחמ לע םיססובמה םילועמ

 םיקחשמה ...רתוי דוע תוריהמ תובוגתו
 ,םייפרגה םיכסמה יגוס לכל םימיאתמ
 א604 ללוכ) 04-ל דעו 6047מ

 דוחיב ,דאמ הבוט הקיפרגהו (ם024-ו
 םיקחשמל .תוהובגה הדרפהה תומרב

 וא םינקתש ינש תופתתשהל תורשפא

 ןקחש לכ הבש בשחמה דגנ קחשמל
 תורשפא תמייק ןכ ומכ .ורותב קחשמ
 לנש וב יתורחת קחשמל תקתרמ
 ךסמ לע תינמז וב םיקחשמ םינקחש

 לנש וא | תדלקמ |תרזעב לצופמ

 .םיקיטסיו'ג

 :םה םיקחשמה

 יסאלק םיקנט ברק וה+ -- ןוירש ברק
 תודמעמ הדיריו הילע לש יומיד ללוכ
 .דועו "םיבשוח" םישקומ תודש ,ירי
 תא דימשהל ןבומכ ,איה קחשמה תרטמ
 לגדה תא דוכלל ,(בשחמה) ביואה יקנט

 םולשב וריזחהלו לדגמב רתסומה

 קחשמל תורשפא קחשמל .ךןסיסבל

 לכ םיקחשמה םינקחש ינשלו יתורחת
 .ורותב דחא

 ףוסאל ךילע הז קחשמב -- ןמקסיד
 םאיבהלו רשפאה לככ םיבר םיטקסיד

 םירוזפה םיבשחמה יננוכ לא םולשב
 ינפמ רמשהל ךילע ךרדב .שרגמב

 םידימשמה םיטנגמ ,תוצצפ ,םימסרכמ
 ךתנגהל .םיסוריו-לכמ עורגו םיטקסיד
 ,אלפ ירודכ ,תוצצפ ךתושרל םידמוע

 םג .םיעצמא דועו היגרנא יעקש
 ינש ןיב תורחת עצבל ןתינ הז קחשמב
 ,םינקחש ינש לש קחשמ וא םיפתתשמ
 .ורותב דחא לכ

 לש ומלועל הצצה -- ךובמב הקתפרה

 שי .("ןבל רבכעל םיחרפ") ןונר'גלא
 שופיתב םייפוסניא תונורדסמב עונל
 םיפסוא ךרדב .ךובמהמ האיציה רחא
 ירודכ ,רצוא תובית ,תותלדל תוחתפמ
 קחשמב | .דועו םיפושיכ | ,תלודב

 תנמ לע םיצפח לצנל רשפא יתורחתה
 .ךבירי תומדקתה תא בכעל

 איה קחשמה תרטמ -- הטאידה קבאמ
 לכואה תודעסמ תא קושהמ ףיעהל
 ךתוא סיבאהל תוסנמ ןה דועב ,ריהמה
 ידמ רתוי לכאת םא ,סלוא .ןהימעטמב
 רבדמ ענמהל תנמ לע .בל סוד לבקת
 תואירב ןוזמ לוכאל ץלמומ הז יוצר אל

 ילספס לע למעתהלו ךסמה לע רזופמה
 תא .םינמוש דירוהל תנמ לע חוכה

 םא קר לסחתת ריהמה לכואה תדעסמ

 ?תפל ןוזמה יזגרא לכ תא ךילשת
 .הפשאה

 תידמימ תלתו השדח הסרג -- תלופמ

 תא אלמל שי .עודיה סירטטה קחשמל

 הנכותהש םיטוחאה יפל חטשמה

 םיבלשב םימדקתמש לככ .תשרוד

 אלמל שרדנ התאש םיזוחאה םילוע
 .רצקתמו ךלוה ךתושרל דמועה ןמזהו

 הירטסב שדח

 לש םלשה ךידדמה
 אסהזסא טדו ודו םס
 תודוקפה לכ *
 5.0 הסריג ללוכ

 ןוחבא
 ןנורתפ) תילגת
 תלדגה *
 הדובעה תוריהמ
 בשחמב

 רוזחש *
 םידובא סינותנ
 בותכ רפסה
 הרוצב
 תנבומו הטושפ

 וניאש ימל םג
 .עוצקמ שיא
 תבוח רפס והז
 לבל
 שמתשמ
 הנכותב



 1-2-3 סוטול
 ז כדיזנ5

 םימדקתמו סיליחתמל ,2.2 הסריג
 דומילל דעוימ אוהו דומיל רפסכ בתכנ רפסה

 .ךרדומ דומילל רזע רפסכ ןכו ימצע

 אה בועהמה ו ,תואחסונב שומיש א

 ישיאה בשמה
 5-08 ,בשחמה תרכה

 8 4516-ה תפשו

 דומילל דעוימ אוהו דומיל רפסכ בתכנ רפסה

 .ךרדומ דומילל רזע רפסכ ןכו ימצע

 יונניאה בטנחמה | = תא ליכמ רפסה *

 תוירקיעה תודוקפה ,תודוקפה טירפתב
 הלעמהה תכרעמ לש 5 .סורקמבו תויצקנופב
 בועחלנה ןפואב דמלמ רפסה + 1-2-3 סוטול | ' , 0 5 םיחנומ ןולימ ליכמ *
 יווניאה .84516-ה תפש תא טרופמ 8 ם טרופמ סקדנא
 רצ ,סיחנומ ןולימ ליכמ + ה !₪| /ירבעו ירבע/ילגנא)
 /ילגנא) טרופמ סקדעא םימדקתמו םיליחתמל [ב | | .םיטירפת צו (ילגנא
 (ילגנא/ירבעו ירבע ם לש דחוימ קרפ +
 סיליגרת לש דחוימ קרפו םיליגרת
 ליכמה ןוטילקת ףרוצמ * ב ןוטילקת סג ףרוצמ *

 ףהוצמ ןוטילקת .תונורתפו סילדומ ףרוצמ ןוטילקת .תונורתפו םילדומ לש

 קנהפ לארשי תאמ קנרפ לארשל תאמ

 69() איק-2 - ידיתעה ברקה סוטמ 206/ח 49() םימאותו 0/28-ל תוימוקמ תרושקת תותשר 117/ר

 69() ןומטמח תדוכלמ 207/ח 69() ןרוא םעונ ,םינותנ ינבמ 118/ר
 4() םיבשחוממ ןורכז יקחשמ ,ףלק-רפוס 208/ח 39( ) תודיחי 2+1'חי םיבשחמל תורגב תוניחבל תונורתפ 119/ר תיעוצקמה תוהפסה רחבמ

 39() בשחוממ םילימ קחשמ ,תומ ץוציפ 212/ט = 44( ) ןייטטנייא - םילילמתה דבעמל ךירדמ 120/ב
 39 ( ) | \הריהמ תורשעתהל היצלומיוס ,רגצללנב לוע 213/ = 7777-77-77 (0] (4 הסריג ללוכ) 208 לש תודוקפה רפס 59
 39( ) | הלודגה הסרובב רקורבל היצלומיס ,טירטס לוו 214/ט 69() ןימאק ,חישקה קסידח לוחינל םלשה ךירדמה 10/5

 39() יללכ עדי היווירט סולפ 1 טקלטניא וניזק 215/ט יללב שוממיושל 0 תונכות 25( ) .אסת'סא ס0אוא[ גזצסמא לש תודוקפה רפס

 39() ילקיסומ היווירט סולפ 2 טקלטניא וניזק 216/ט 33() לסל ,וימאותו 0 ישיאה בשחמל ךירדמה 9
0 

 39() יללכ עדי היווירט סולפ 3 טקלטניא וניזק 217/ט 4() תרוויע חטישב הדלקה דומיל ,תינדלקה 2ע/ט 33() ו טריז זיקז₪3 5 לש תולה רפס 1/5

 49( ) .תמדקתמה השיאל בשחומ לושיב רפס ,תינוכתמ ?24/ט ל ל רדמה 5
 49( ) | הגיהנב ינויע ןתבמל הנכהו דומיל ,חירואיתה 225/ט % ן קר ב 8 ל 1

 ה חה תע 49( )  ישיאה עדיה רופישל ך"נתה ןודיח ,ך"נתה ןודיח 220/ט ו ו
 שדוח+ = 49( ) .וטוט ספוט יולימל תיטסיטטס הנכות ,תנכוטוט 2277/)ט | 1 סיקוואלופ .א ,סקינוי דומלל07/ה

 59( )  קנרפ .י ,(טקסיד+) םדקתמלו ליחתמל 2.2 שוטול 109/ה

 ך | ב מ ב ה מ ח 3 מ ₪ 4( ןמלדא ,א ,ורקמ תפש ,םימדקתמל 123 טוטול 1ננ/ה
 9( טקס 'ז ,חכרדח תנכות 123 סוטול 112/ה
 םיקתרמ בשעחמ יקחשעמ 5 ע0--ל םיקחשוכה רחבונ ,םדקתמלו ליחתמל ינבמ תונכת לקספ וברוט 113/ה

 ( ח"םננ 59 לז האיצמ ריחמב 7 ק : 5( גרבלגנא 'פורפ
 45() ןייל.ו ,תובשחוממ תוכרעמב עדימ תחטבא 114/ה

) 
) 

) 
) 
) 

 49( ) = וטול ספוט יולימל תיטסיטטס הנכות ,תנכוטול 28/0 | 7% ן בוקינלורי'צ .ב 'רד ,תיתוכאלמ הניב תפש גולורפ 109/ה

) 
) 

 חולשעמ ימד ח"ש 5 + 99() ע16 - ברק סייט 204/ח | 6( נרק ,םימושיו תויצקנופ ,םינייפאמ 05/2 115/ה
 43() םיבשחוממ לזאפ יקחשמ ,וסאקיפ 205/ח 67( טדימשניר .מ 'גניא ,תוימוקמ תרושקת תותשר 116/ר

 0% !הדות .לופיטה קוידו חולשמה זוריזל רורב ןומיס לע דפקה .שולתב סושר וא ,וילע ךיתונמזה תא ןמסו ףדה תא סלצ 0
 \ 295145 לט 295144 סקפ 61116 איית 1614 דיית ,תיעוצקמ תורפס ןודעומ םיבטנחמו םיזענא לא .
 : (סהיריחמו סיטירפה סושר) :םיאבה םימטרפה תא תוריהמב יל וחלינננ :
 1 ו
 וו ווב ב גד שש ששב ב "ששב 4/0000 008 1
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 הורחבו םורוט

 האמילשמ טפנוסורק"מ
 5.0 5-05 חותיב
 3.1 ץעושכ0עע5-ו
 32 814-ל דחוימ ,זקס תורש

< 
"4 6 

 -פהה תכרעמ
 תב 05 הלע
 ;םינש רשע
 בשחנש המ

 רשע .בושחימה םלועב חצנכ
 ,תורוד העברא קר ךא ,םינש
 המ תא ואיבה טאל טאלש
 תכרעמ לש יוקיחכ ליחתהש
 לטיגיד לש 62/0  הלעפהה
 -פה תביבס לש המרל ,'ץרסיר
 הב ןיא ,ןפוא לכב .הנוגה הלע
 הראשנ 05 .שגרמ רבד לכ
 1 לש תבותכ בחרמל תלבגומ
 יובירב הריכה שממ אלו ,ב"מ
 .תומישמ

 הדיתעה ,5.0 הסריג םע
 ינו" שדוחב קושל תאצל
 ליגל 205 תרבוע ,בורקה
 ןווגמב תדייטצמו תורגבה
 תאז .תופיו תושדח תויצקנופ
 ,'ץרסיר לטיגידל תונעל ידכ
 טפוסורקימ תאצומ התוא
 -ות ;5.0 כ-05 םע הדיצל
 ךא ,חתופמה א18-ס05-ה םא

 בוט ןורתפ עיצהל ידכ םג
 דואמ םיברה םישמתשמל
 .2/05 ימסקל וענכנ אלש

 5.0 התיא האיבמ קוידב המ
 הנקתה ,לכ םדוק 5
 איהש ירחא .הלק רתוי הברה
 -ימש עצבל שמתשמל העיצמ
 ,ולש חישקה קסידה לש הר
 .דעצ ירחא דעצ ךרדומ אוה
 ,וזאססש/5 3.0-ל המודב
 רובע תשפחמ 5.0 05 ירה
 תכרעמה תרוצת תא המצע
 דויצה ךותמ תילמיטפואה
 םירביירדהו יפקיהה
 ןתינ ,שורד םא .םינקתומה
 תקיודמ תרוצת תינדי עצבל
 םירבסה סיסב לע ,רתוי
 .ךירדמב דואמ םיטרופמ

 -ל םיסנכנ הנקתהה ירחא
 הסריג -

 תפטעמה לש דואמ תרפושמ
 תיפארג-יצחה וא תיפארגה
 לכ .40 058 םע הגצוהש
 וא םיצבקה לוהינ תולועפ

 6, ו
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| 9/08/08 
! 11/18/17 

| 21/11/98 
| 28/08/89 
| 95/11/87 

 85/93/91 וש

 יא

21% 

 = הוודוטא וחד
 הודו אש . כח

 חתהאק
 סאק 6 |.
 !תדקק | א
 קא נז
 ההוהז | .תמז
 תואקתמה .ץוג
 עד חד
 אדה מח
 דאמ+ ואודו .זאימ

 ,תוירשפא םימושיי תלעפה
 .טושפ קילק י"ע ללכ ךרדב
 תוצובק לש ןתוחכונ םג ןייצנ
 היכרריה רוציל תורשפאמש
 ,תויצקנופ יפל םימושיי לש
 רזע-ילכ" תצובק שיש ךכ
 תודוקפל תשגל ידכ "קסידל
 ,תומיא ,טמרופ ומכ 5
 .דועו א602צ ,הקתעה

 :תפסונ העתפה
 גתממ תבלשמ

 7458) תומישמ
 דחא ךותב (5ש מא
 יוביר להנמ ןיעמ .היטירפתמ
 קחדיהל רשפאמש תומישמ
 המכ םע .רחאל דחא םושיימ
 רובע ייק 620-מ רתוי ?ןורכז
 ןחבמה תכרעמ לע םימושיי
 -שב הדייוצ תאז לכבש ,ונלש
 תוינכותו םיקשממ עפ
 5.0 .תורחא ןורכז-תועובק
 -וא ,הובג ןורכז תלהנמ 5
 ייק 640 ןיב םקוממה רוזא ות
 ב"מ 1-ה םוסחמו םינושארה
 ןתינ ךכ .תכרעמה י"ע בצומה
 לש עטקה תיברמ תא תונשל
 לכ ,ןורכזב עובקה 5
 -כותו םיישומישה םיקשממה
 .םייתש וא תחא טנדיזר תינ
 תשר-ימושיי רובע הכרב יהוז
 קחדיהל םיכירצש ,ןורכז יללוז
 ףכ" םע םימיוסמ םירקמב
 -ארה ייק 640 ךותל "םיילענ
 .ןורכזה לש םינוש

 תיארנ 5.0 005 ,השוחתב
 תואסריגהמ רתוי הריהמ
 וליפא ,כ05 לש תומדוקה
 םא .ןחבמ תסריגב רבודמשכ
 תוארמ אל תוישממ תוניחב יכ
 םע ןייצנ .םירכינ םילדבה
 -ו* ,ךכב ךרוצ שי םא יכ ,תאז
 "לקוחמל" 5.0 15-05 תעד
 לש םיצבקה לכ .המצע תא
 ,תומש םילבקמ תמדוק הסריג
 ארקנש טקסיד לע) םימשרנ
 זאו (%1 תסססצפתצ
 סמתא5181, םעו .םירמשנ
 תרזחומו 5.0 כ05 תלטובמ
 ,א.4 וא 05 3.א שומישל
 .תרחא הלועפ לכ ילב

 זץזא פסו 1
 -רומ םיכמסמ תלהנמ
 םיבכ

 לש תודוקפה תיברמ ,ףוסבל
 ,ופסונ תודחאו ובחרוה 5
 -ילכב ךרוצ תוכסוח ןהשכ
 וא סיטיליטו' ןוטרונ ומכ רזע
 ,₪8/551 ןהיניב .סלוט יסיפ
 ןימאהל םימושייל תמרוגש
 08 3.א תחת םידבוע םהש
 ךרוע - עכ1108 וא ,א.4 וא
 תא ףילחהל אבש אלמ דומע
 וליפא .ונמז ףלחש כז א-ה
 -חוה יסאלקה 0/8/516-ה
 הסריג - 084516 י"ע ףל
 קיווק רדהמ לש תנשרופמ

 תפוס( 0 סמ

 כ ד +ונש כ
. - 
 - ו

 מ תו
 תובא (1(!,(ו6-



 םע ,טפוסורקימ לש קיסייב
 --יפ תביבס לש תונורתיה לכ
 סקטניס תומיא :תאז חות
 ,אלמ דומע ךרוע ,יתימא ןמזב
 הפירטמ עוציב תוריהמו
 .(...קיסייבב רבודמשכ)
 הנימז היהת א185-כ05 0
 רצק ןמז .הנשה ינוי תוביבסב
 טפוסורקימ גיצת ןכמ רחאל
 -ודהמה ,ואזאפסוש/פ 3.1 תא
 תזרכה זאמ הנושארה הר
 רבכע/הקיפארגה תביבס
 תאיבמ 3.1 וץנאססואפ .הלש
 לוהינ דחוימבו ,םיבר םירופיש
 -קווה טמרופה ,דטמדצקמ
 תויתואה ירטשמ לש ירוט
 לפא י"ע ףתושמב חתופש
 םיצבק להנמ ;טפוסורקימו
 אלמו שומישל רתוי שימג
 לצופמה ךסמה םע רשא ,רתוי
 ספ ;05/-ל דואמ המוד ולי*

 + קרח

 -ניד םינותנ יפוליח) 2 אז

 -יק תויצקנופו ;(בחרומ םיימ
 תותשרל יטמוטוא רוש
 .תוימוקמ

 םיכמסמל םג הרוכב
 םילהונמ התעמש ,םיבכרומ
 ךכ .בחרומה עעכמ-ה ךרד
 ןוילג תקיפארג בלשל רשפא
 ךמסמ ךותב לסקא ינורטקלא
 תשגל טושפ קילקבו ,דרוו
 -גטניאה .דרוו ךותמ לסקאל
 קוחר רתוי דוע תכלוה היצר
 תפש ,ואאשסו/5 3.516 םע
 לש  הנושארה תודוקפה
 ףרצמ אוהשכ .טפוסורקימ
 תנוכתמב טסקטרפיה ילכ
 -וקפ תטלקהו 0%
 רשפאמ | ,ורקימ | תוד
 תתפל וזאפספפ 6
 -יכר ךותמ הדימ יפל תונכות
 תומישמ ךופהלו םימייק םיב

 ילב ,תויטמוטואל תומיוסמ
 עיצמש ןודיעל ןיידע עיגהל
 זק לש אמט ג
 םינותנה יפוליח םירסח ןיידע
 (אטצ כפמ) תשרב םיימנידה
 תודוה רשאו ,םיפצמ םהל
 ןפואב קיפהל היהי ןתינ םהל
 םייונבש םיכמסמ יטמוטוא
 -ותנ יסיסבב ןסחואמ עדיממ
 -ימ .םייזכרמ םיצבקב וא םינ
 רפסמב הלקתנ טפוסורק
 אחמד כסמ תמלשהב תויעב
 -ב םבוליש תא הבכיעו ,הלא
 דוע ןכ םא הכחנ .י/זאססו5
 .3.2 הסריגל טעמ
 - תמלשומ שזזאפסשפ 1
 ,עבטמה לש ינשה ודיצמ ךא
 -ודמ אל .םיבאשמ תללוז איה
 ינפמ ,תכרעמ יבאשמב רב
 דיוצמ 5%א386 בשחמ קיפסמש
 40- קסידו א[ ב"מ 2-4-ב

 .חונ לועפתל ב"מ 0
 חפנב רקיעב איה היעבה ךא
 שיחמהל ידכ .הרוזיבל קסיד
 הרסמנש ןחבמה תסריג ,תאז
 130-מ רתוי תללוכ ונל
 -ו ,יפקיה דויצו ךסמ יקשממ
 - ךדפשדצקמ ירטשמ 0
 -צב םיטקסיד 18 םיאלממה
 .(!) ההובג תופיפ
 ףוסב קפוסת יאתצכסטפ 1
 איהש םיסרוגה שי .הנשה
 םירחאו ,ינויב רבכ ררחושת
 בורקה ויתסה לע םירבדמ
 ₪ .קושל התאצ דעומכ



 321+ ןוטילק תב ועדוחה תנכות

 תוקבדעו תוחוד ,םיטקפיד תיירטס לוהינל

 .םכלשו ...ונלש םיטקסידב רדס תושעל ונטלחה ,ונירוחאמ רבכ חספה גתש תורמל ,שדוחה

 6712158 - תנכות .ךתושרבש םיטקסידה ףסוא לש חונ לוהינ רשפאתש םיטקסיד תיירפס לוהינל הנכות ונפרצ שדוחה טקסידב

 התוא ,וז הנכות לש תירחסמ הסריג םג תמייק יכ קר ןייצנ .20 הלוע הלש םושר שמתשמכ המשרההש תירוביצ הנכות איה

 .הנכותה חתפמ ךרד שוכרל ןתינ

 רזוח גולטק ,םינוש םיגולטק רפסמל תורשפא ,החונו הלק הרוצב םיטקסיד לש גולטק תרשפאמ 6/4/11218% תנכות ,הרצקב

 .דועו הרעה וא םש יפל תינכות וא ץבוק שופיח ,םיצבקל תורעה ,םיטקסיד לש

 תפיטע ךותב ליחשהל ןתינ ותוא ,טקסידל ןכות ףד תריציל הנכות ,םיטקסידל תוקבדמ תקפהל הנכות טקסידל ונפרצ דוע

 .םיטקסיד לש שדחמ ריהמ טמרופל הנכות ןכו טקסידה
 .החונו הלק הרוצב ךלש םיטקסידה ףסוא תא להנל ךל רשפאי הז תונכות ץבוק

 .קא 217 תנכותב שומיש י"ע תצווקמ הרוצב טקסידב תורומש תונכותה לכ

 .הרזעה יכסמ רחא בוקעו ,32311 הדוקפה תא שקהו 4: ןנוכל טקסידה תא סנכה ,תוליבחה תא חותפל ידכ

 םלשלו הנכותה חתפמ לצא םשרהל ךילע ,םהב שמתשהל ךישממ ךנה םא רשא תוירוביצ תוינכות ןה ולא תונכות יכ ריכזנ בוש

 .הנכותה דועיתב בוקנה המשרהה םוכס תא

 .םואית ךרוצל ונילא ונפ אנא .הז טקסידב המגדה קתוע ידי לע םכירצומ תא םסרפל םכנוצרב םא :הנכות יחתפמ

 ונכרד תאז תושעל ולכות .וימדוק וא הז טקסידב תמסרופמה יהשלכ הנכתל םישמתשמכ םשרהל םכנוצרב םא :םיועמתועמ

 עוציבל תנתינ המשערהה .ןאכ תוצפומה תוינכותה לש תוינכדע תואסריג ןימזהל ןתינ ןכ ומכ .ל"וחם חולשמה ימד תא ךוסחלו

 .ןופלטה ךרד /15/\ סיטרכ תועצמאב

 הופרפ 05 סה כ סו םינוחנ תלצהל הרבחה --- ףי'צ :וניתבותכ

 7 ו רב בש לבש צאט 70400 דוקימ 499 .ד.ח

 םינותנ תלצהל הרבחה
 םיחישק םיקסיד ץופישו ןוקית

 קוזינש קסידמ עדימ רוזחיש
 1-2-3 ,08458 םימוגפ םיצבק ןוקית

 עדימ ינדבאו םיקזנ תעינמל הכרדה
 קא21ק ,864א תוישפוח תונכות תצפה

 עדימ ינדבא תעינמל הנגה תוכרעמ חותפ
 הממיב תועש 24 ינופלט סורח תורש

 03-9667562 הממיב תועש 24 885 תורש

 70400 דוקימ הנויצ סנ 15 םינבה יחר

 03-9667562 885 / 087403295 .סקפ 08-400070 .לט

 דדלא 2166 יונמ 03-5100464 תירותיא



 וישכע םותחו תונמדוהה תא לצנ .תישיא העצה לבק
 ,ילארשיה ₪0 אס
 חייש 155 םלש =*
 328וד טריצווס תצלוח הנתמ לבק -- סויה סותח א

 תונוילג 16 לבקו תונוילג 12 רובע

 בוחמ בהוא

1 

 ,32םוד-ל יתנש יונמ לע
 .םיבשחמו סישנא תצובקמ ,ישיא בושחימל ןיזגמה

 .(החנה 25%)

 כשלל נמק

 328וד ןיזגמל יונמ לע םותחל ןינועמ ינא ,ןכ 2
 3לפוד טריצווס תצלוח ישו תונוילג 16 לבקלו

 ם יטמ ןוילגמ סותחל ןיינועמ ינא
 יעוצקמ ימש
 יתדובע סוקמ

 דיקפתב

 חולשמל תבותכ

 רוע דל

 ןופלט

 הירו 7 ו ה

 רב

 (הדובעב / תיבב סא ?3/ג31ב \\ )< --------=-= ה-777

0 
 יו המשש הנכותבו ומשש בשחמב שמתשמ)
 מייעב (תוקפה) םיבשחמו םישנא תדוקפל האחמה תאאוב תפרוצמ
 ו יסמ סרנויד / טראכרשי / הזיו ילש יארשאה סיטרכ תא ובייח אנ וא חייש 155 ךסב
 ל דב

 -קיבזש ספוט בוציעב לית
 : -אמ 0130718108 .עדימ
 5 7 ,םישדח תודש רוציל ךל רשפ
 7 --/ םקמלו ,םלדוג תא תונשל
 ך 0 -ור התאש םוקמ לכב םתוא
 ,ךכל המודב .ספוטב הצ

 ,טסקט ףיסוהל לוכי התא ,4
 ,םילגועמ םינבלמ ,םינבלמ
 תקבדומ הקיפרג וא ,םיווק
 לש םירויצה | רפסמ
5 

 הצובק רידגהל לוכי התא
 ,הריחב תמישרכ תודש לש
 -ושתמ רוחבל לוכי התא הב
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 0 רוויה

 ב6: רו

 ל צ
 וזו |םז סו

 ם"
 הט"
 םירשק םיאב היתובקע
 -שלו ינורטקלא ןוילג יצ
 .501. םינותנ ידסמ
 -ב שמתשהל לוכי הז
 תריציל סתסזצמפ
 ותוא ךותב םיבורמ םיו
 הלא םיספט רושיקל ,ם

 םתיא הדובעל
 ."המיר
 רצומ אוה 03 ז5]

 השיגלו םיספט תריציל
 תפסותה םע ,םינותנ ידו
 יצעב שומיש לש תדחו
 -מל ותוא השוע הז .הטל
 םהב םימושייל דחוימב םי
 וא ךיבושיחמ םיבר םיעצב
 -דגומ םיקוח י"ע ךיתול'
 וניא אוה ,תאז םע .בטיה '
 םינותנ דסמל ףילחת הוו
 תיברמ רובע אלמ תונכו
 םירסח ,אמגודל .םימוש
 ,קוה-דא תותליאש ילכ
 ,םיבורמ םיצבק ןיב םיר
 -ימ קלחו תילרודצורפ ה
 סקודרפל שיש 501. תו\

 הצור התא םא .דנלרוב
 שאפסו/5 תביבסל סקור
 .תוכחל ךישמת
 שי - 08:01510א-
 אוהו ,םיפי תונויער רפו
 התא םא הבוט הריחב הווו
 םימושיי  רוציל הצ

 ילב םיספטו הקיגול-יססובמ |
 .תונכית

 לש |הריכמה ריחמ
 המוד היהי 00
 -טקלאה ןוילגה לש וריחמל
 + 8495) ורפ ורטאווק ינור
 לארשיב קוושי אוהו ,(מ"עמ
 ירפ י"ע תילגנאב
 דנלרוב יגיצנ ,לנוישנרטניא
 תתופת תירבע הסריג .ץראב
 אשא-1ווא תסריג .ךשמהב
 (םיספט יוניש תלוכי אלל)
 .קושל איה םג אצת
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 יונמ לע םותחל ךל יאדכ המל
 טילקתה םע ןיזגמה 328וד-ל יתנש

 בושחימל ילארשיה ןיזגמה ,ילארשיה 00 ואסחו ס,328וד תא ארוק התאשכ יעצמא יתלב ןפואב ןכדעתמ התאש ינפמ

 ,םיבצמ תריקסו תונכות תריקס ,סלועבו ראב תוזרכהו סישודיח ,הרמוחו הנכות -- םיבשחמה סלוע בצמ לעישיא

 .תוימואלניב תוגוצתו תוכורעת ,סיסנכ לע עדימו תרושקתה קוש ,הדובע תונחת ,לע יבשחמ לע םירקתמו קוש יחותינ
 .תרדוהמו תינועבצ הרודהמבו ביחרמו קימעמ יוסיכב 32 8וד-ה ךל קינעמ הז לכ

 םידימעמו ,הז ךרעממ קלח סיווהמ ונא ךא -- לייוחב רואל םיאצויה סיניזגמ 137 עובש לכ ארקל ןמז ןיא ךלש ינפמ

 יכ .ךל החונה הפשב הז לכו .ונלצא ןאכ הווהתמו שדחתמ ,השענש המ לכמ סגו הצרא עיגמה רמוחה בטיממ ךתושרל

 .לבקמ התאש ישדוחה טילקתב יש תנכות ךל חולשל סגו -- הז תא תושעל םיעדוי ונחנא

 דוצכל

 קבדה

2 
 יועיא בוועחימל ןיזגמ - ילאדעיה 6 אס כ

 םיבחמו םיושנא ינותע תצובקמ

 61116 ביבא-להת ,11616 .ד.ת

 295145 .לט 295158 .םקב

 -אמ 0101715108 .עדימ
 ,םישדח תודש רוציל ךל רשפ
 םקמלו ,םלדוג תא תונשל
 -ור התאש םוקמ לכב םתוא
 ,ךכל המודב .ספוטב הצ

 אגח 6 וה וס

7 [ 
 1 + הו

| 
 ןשי" יטסקט ףיסוהל לוכי התא |

 ןיש ו ו | לש  םירויצה | רפסמ ו 0 תקבדומ הקיפרג וא ,םיווק | \ ,םילגועמ םינבלמ ,םינבלמ

1 

5 
 הצובק רידגהל לוכי התא
 ,הריחב תמישרכ תודש לש
 -ושתמ רוחבל לוכי התא הב
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 םיו
 השט"
 םירשק םיאב היתובקענ
 -שלו ינורטקלא ןוילג יצ
 .501, םינותנ ידסמ
 -ב שמתשהל לוכי הת
 תריציל ספ
 ותוא ךותב םיבורמ םיז
 הלא םיספט רושיקל ,ם'

 םתיא | הדובעלו
 ."המיר

 רצומ אוה
 השיגלו םיספט תריציל
 תפסותה םע ,םינותנ יד
 יצעב שומיש לש תדחי
 -מל ותוא השוע הז .הט
 םהב םימושייל דחוימב ם
 וא ךיבושיחמ םיבר םיעצ
 -דגומ םיקוח י"ע ךיתוו
 וניא אוה ,תאז םע .בטיה
 םינותנ דסמל ףילחת הי
 תיברמ רובע אלמ תוננ
 םירסח ,אמגודל .םימוו
 ,קוה-דא תותליאש יל:
 ,םיבורמ םיצבק ןיב םי
 -ימ קלחו תילרודצורפ
 סקודרפל שיש 505. ת
 הצור התא םא .דנלרוב
 שאשסופ תביבסל סק
 .תוכתל ךישל
 שי - ספי
 אוהו ,םיפי תונויער ר
 התא םא הבוט הריחב ה

 םימושיי  רוציל הצוד
 ילב םיספטו הקיגול-יססובמ
 .תונכית

 לש | הריכמה ריחמ
 המוד היהי תא
 -טקלאה ןוילגה לש וריחמל
 + %495) ורפ ורטאווק ינור
 לארשיב קוושי אוהו ,(מ"עמ
 ירפ י"לע תילגנאב
 דנלרוב יגיצנ ,לנוישנרטניא
 תתופת תירבע הסריג .ץראב
 קתא-דתו תסריג .ךשמהב
 (םיספט יוניש תלוכי אלל)
 .קושל איה םג אצת
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 רוצפאמ דנלרוב

 טבמ
 ושאר

 רוציל םישמתעמל

 םישצנט יטסובלמ םימוועיי

 -יפהמ דחא = =
 -עמה םיחות + ,
 רתויב ו 8
 ,םויה הנכותב =--/:-ת5וש
 תוטישה תוחתפתה אוה
 ידסממ עדימ תגצהו תלבקל
 ידסמ ידבעמ .םינוש םינותנ
 םיאב הלא םיימדק םינותנ
 הלאכמ ,תורוצ ןווגמב
 ךרד ,םיספט לע םיססובמה
 דרקרפיה-תויומד תוליבח
 ,(5180%5) תומירע ןונכתל
 -הנמל עדימ תוכרעמל דעו
 .(15) םיל
 ,דנלרוב לש 0510
 -וח עצמאב ב"הראב זרכוהש
 -כות רצומ אוה ,ראורבפ שד
 יאססש5-ססובמ הנ
 -יל שמתשמל רוזעל דעוימש
 -פט-יססובמ םימושיי רוצ
 תונכיתל תונפל ילב םיס
 .יתרוסמ

 תילרודצורפ הפש םוקמב
 תינכותה ,סורקמ וליפא וא
 ,הטלחה יצע לע תססבתמ
 תקיגול תא םידדוקמ רשא
 -ונ לעו ,ויבושיחו שמתשמה
 תויומד תוללכומ תואחס
 .ינורטקלא ןוילג

 םינותנ ידסמ תיברמ ומכ
 -תמ התא ,םיספט ירצומ וא
 ליכיש ספוט בוציעב ליח
 -אמ 0310715108 .עדימ
 ,םישדח תודש רוציל ךל רשפ
 םקמלו ,םלדוג תא תונשל
 -ור התאש םוקמ לכב םתוא
 ,ךכל המודב .ספוטב הצ
 ,טסקט ףיסוהל לוכי התא
 'םילגועמ םינבלמ ,םינבלמ
 תקבדומ הקיפרג וא ,םיווק
 לש םירויצה | רפסמ
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 הצובק רידגהל לוכי התא
 ,הריחב תמישרכ תודש לש
 -ושתמ רוחבל לוכי התא הב

 לש תוביתכ תוגצוימש תוב
 0150%-) 'רתוימה תא קחמ'
 ,העטומ /ןוכנ תודש ,(סתש
 םילבגומ תודש .םירותפכ וא
 םילוכי םניאו םיות 4,096-ל
 .הקיפרג לולכל

 תורחאה תוינכותה תיברמב
 זא רידגת התא ,גוס ותואמ
 רבעמ י"ע וטקנייש תולועפ
 הטושפ תונכית תפש ךרד
 רובע תואחסונ תסנכה י"עו
 .םיבשחוממ תודש ומכ םירבד
 התא | 08ת:0ז1510א-ב
 :הליגר יתלב ךרדב תאז השוע
 -של הטלחהה ץע רושיק י"ע
 .םיילאודיבדניא תוד

 תולשמ ימד הדש ,אמגודל
 לוכי תונמזה תטילק ספוטב
 --שמש םיטירפ 5850 -ב בייחל
 820 ,ג"ק 5 לע הלוע םלק
 ג"ק 2.5-מ םידבכ םיטירפל
 %0.3-ו ,ג"ק 5-מ תוחפ ךא
 םילק םיטירפ רובע ג"ק יצחל
 .ג"ק 2.5-מ

 הטלחה ץע י"ע גצוי הז לכ
 -נע לעבכ רידגת ותוא ,דיחי
 .תובר תונקסמו םיבר םיפ

 -יח םג תויהל םילוכי םיצעל
 ומכ ,רתוי םיטושפ םיבוש
 -סהמ 18%-כ מ"עמ בושיח
 שי תינכותלו ,ללוכה םוכ
 תויצקנופ לש האנ רפסמ

 -גה תיברמב שיש הלא ומכ
 ילהנמו םיינורטקלאה תונויל
 .םיצבק

 םיישומיש םניה םיצע
 גוס הצור התא רשאכ דחוימב
 -ב .הרישי הניאש האצות לש
 -שמ התא סזפזסא
 תודשה לכ רובע םיצעב שמת
 רובעו הלאכ םיבשוחמה
 -'יקל תודוקפ ללוכ ,םירותפכ
 הלאל תודשב תואצותה רוש
 .םינותנ דסמב
 ,רוציל לוכי סי זס0א
 םינותנ בותכלו אורקל
 סייביד ,דאַתתטמ ,סקודרפמ
 םינותנ יצבקו ,סולפ 3-- 3
 -כהל םג לוכי התאו ,1
 בותכל אל ךא) המינפ סינ
 תוינכותמ עדימ (הצוחה
 ךרד תורחא טצאססש5
 םינותנ יפוליח) 5
 .הבוט הלחתה יהוז .(םיימניד
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 אהבו 6:

 הטלחה יצעב שעומיש רוה
 םירשק םיאב היתובקעבשכ
 -שלו ינורטקלא ןוילג יצבקל
 .501. םינותנ ידסמ יתר

 -ב שמתשהל לוכי התא
 תריציל ספתיזץפזסא
 ותוא ךותב םיבורמ םיספט
 הלא םיספט רושיקל ,םושיי
 םתיא הדובעלו ,דחי
 ."המירע"ב
 רצומ אוה 080 פזסא
 השיגלו םיספט תריציל הפי
 תפסותה םע ,םינותנ ידסמל
 יצעב שומיש לש תדחוימה
 -מל ותוא השוע הז .הטלחה
 םהב םימושייל דחוימב םיאת
 וא ךיבושיחמ םיבר םיעצבתמ
 -דגומ םיקוח י"ע ךיתולועפ
 וניא אוה ,תאז םע .בטיה םיר
 םינותנ דסמל ףילחת הווהמ
 תיברמ רובע אלמ תונכיתל
 םירסח ,אמגודל .םימושייה
 ,קוה-דא תותליאש ילכ ול
 ,םיבורמ םיצבק ןיב םירשק
 -ימ קלחו תילרודצורפ הפש
 סקודרפל שיש 501. תולוכ
 הצור התא םא .דנלרוב לש
 ש/תאפסו/5 תביבסל סקודרפ
 .תוכחל ךישמת -

 שי - 0901510א-ל
 אוהו ,םיפי תונויער רפסמ
 התא םא הבוט הריחב הווהמ
 םימושיי  רוציל הצור
 ילב םיספטו הקיגול-יססובמ
 .תונכית

 לש |הריכמה | ריחמ
 המוד היהי 00%
 -טקלאה ןוילגה לש וריחמל
 + 5495) ורפ ורטאווק ינור
 לארשיב קוושי אוהו (מ"עמ
 לרפ י"לע תילגנאב
 דנלרוב יגיצנ ,לנוישנרטניא
 תתופת תירבע הסריג .ץראב
 תטא-1תא₪ תסריג .ךשמהב
 (םיספט יוניש תלוכי אלל)
 .קושל איה םג אצת
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 ו ג טדסק

 אועינ בועורלנ
 הניאש ,תיתימא תדלקמ עיצמ מבי לש שדחה אשינה בשחמה .חתור םיאשינה םיבשחמה קוש

 לש תויופצ תוזרכה - חתפב .םיירשפא יתלב םיפוריצ ינורמתו דלי לש תועבצא ךממ תשרוד

 ,ינש דצמ .תיגולונכט ךרד תצירפ הווהמ וניא מבי לש אשינה בשחמה .םירחאו סיסינוי: ,לטיגיד

 קושל מבי תסינכ .היגולונכט יבבוחל סיעוצעצב רבודמ ןיא בוש יכ הרכהה תא ססבמ אוה

 .ולוכ םוחתל תורגב תדועת הווהמ

 רדנוג דוא תאמ

 עודמ ,תיבב םאו .רתוי הבוט תרצות ונתי דרשמה לש הלא ןיבו תיבה ןיב רורב םוחית הרצי תיתיישעתה הכפהמ
 ,הסיטב העונתה קקפב ,העיסנב ?םוקמ לכב אל םצעב רתוי הססבתהו הכלה הדובעהש לככ .הדובעה םוקמ
 תאו ךלש דרשמה םוקמ תא ידעלב חרואב התא עבק ?הדעסמב קיח תא בוזעל דבועה שרדנ ,היגולונכט לע רתויו

 .אשינ בשחמ תועצמאב - ויתועש -ורדה תיגולונכטה תיתשתה תבצינ וב ,רחא רתא לא ותחפשמ
 הרבחב םאו .ותדובעל הש
 לש רתויב םחה םוחתה תאצל רכיא לוכי תיררגא
 .תתור םיבשחמה תיישעת אוה רבכו ותלד ףס תא
 םיאשינה םיבשחמה קוש הדובעה םוקמב דבוע
 ירועש התע רבכ םשורה - ךילע ריעבש ירה ,ולש
 תרואב םיריהמ לודיג לש ךרד תרבכ תושעל
 - ףנעב עצוממה ןמ יתוהמ -נו ךלוה םוחיתהו ,שממ
 םע רתוי דוע םמחתמ .ךניע דגנל הנב

 םינרצי לש םתופרטצה
 .םיליבומ

 שדוחב תאז התשע מבי
 סיסינוי ,לטיגיד .רבעש
 תודמוע ר-יס-נו לפא
 - םיאשינ םימגד זירכהל
 -ענ ונממ קושל ףרטצהלו
 .עיתפמב התע דע ורד
 םיאשינה םיבשחמה קוש
 םלועב השעמלו ,ב"הראב
 ךורא ןמז ךשמ טלשנ ,ולוכ
 קאפמוק ידי לע תיסחי
 ,ב"הראמ ןהיתש ,ידנטו
 -ירמא הרבח טינז ידי לעו
 ןרסנוק תולעבב תיאק
 -צא רכומה ,יתפרצה ,לוב
 תוכזב רתוי ץראב ונל
 ןמ .ולש לווינה תביטח
 -ואה לש ינשה רבעה
 תולעופ ,טקשה סונאיק
 .קנו הבישוט ץרמב

 -ללנה םיבשחמה תוריכמ

 הרדגהה האב ,ךכ רחא
 תועש לש  הרורבה
 יתיישעת לעפמ .הדובעה
 -הל לוכי םניא דרשמ וא
 םינמז חול אלל להנת
 .תורמשמ לש רורבו עובק
 לש תיעוצקמ תונגראתה
 יכילה רופיש דצב םידבוע
 דבועה ידיב וריתוה רוצי
 - ?ונפ ןמז רתויו רתוי
 ךרדב הלבמ אוה ותוא
 קותר ,ותיבב | ללכ
 .הדובעמ

 -תה הכפהמה האב זאו
 תכפהמ ,הינשה תיתיישע
 יכ המוד ,עתפלו .בושחמה
 -מו תיבה ןיבש תולובגה
 -נו םיכלוה הדובעה םוק
 בשחמה .שדחמ םיצרפ
 םישנאל רשפאמ ישיאה
 ו םנמזבו ,םתיבב דובעל
 [ לש תינשדח המזויכ תוחפ אל ,הרואכל יונפה
 -ושארל הגיצהש ,קאפמוק מ
 ירי , לע תוססבמה ,חוכ תובר תונוכמ קושב הנ .תועשה תפסות תא ךירעהל ועדי הדובעל םירוכמש ימ .לעפמב
 2 ה -- וא : דרשמב  דובעל ןתינ ןהילע תא חרכהב תופפוח ןניא םהלש תיתריציה תוירופה תועשש ימ
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 ו קדס

 ךרדל אצ וי
 תוססבתהה אוה עיתפמש המ .םירחתמה לצא םילבוקמה 40 תמועל הגמ 60 קסיד העיצמ מבי
 םישכורה קר העש יפל םילבקמ סקפ-םדומה סיטרכ תא .ץורע-ורקימ לע אלו יט-יא ץורע לע
 בשחמה שכור תא םיחלושו - הזה גונעתה תא ונתיאמ םיענומ הפוריאב הניקת ילוקיש .בייהראב
 תסינכ .היגולונכט יבבוחל םיעוצעצב רבודמ ןיא בוש יכ .םייסננה םימדומה יקוושמ לא רשיה
 .ולוכ םוחתל תורגב תדועת הווהמ קושל מבי

 ומיע אשונ אוה התוא לכמ הבושחה הרושבה .תקהוב תונשדחב .הישעתה יקנע לש םביל תמושת
 .היגולונכטה תולשבו - םוחתה תורגב לש וז איה תונש עצמאב קושב וגצוה םינושאר םיאשינ םיבשחמ

 ולקש תונושארה תונוכמה .םירחאו קאפמוק ידי לע ,םינומשה
 - אשינ בשחמ גיצהל מבי התסינ רבעב םימעפ שולש תוחפל | םיבר םירקמבו - תיסחי תולברוסמ ויה ,ג"ק 14 ומכ והשמ
 תשרמ חתמ תקפסא ושרד
 -שחמה תוריכמ .למשחה
 ואירמה אל הלאה םיב
 ,םינש שמחכ ינפל אלא
 -רה רועזמ ךילהת רשאכ
 -מה תסיחד רשפיא םיביכ
 םינטק םיזראמל תוכרע
 ,ליבקמב .רתוי םילקו
 תכירצ תא רועזמה דירוה
 המ - בשחמה לש םרזה
 שומישל הינפ רשפיאש
 ורביד ,התע .תוללוסב
 אלו "ךרי יבשחמ" לע רבכ
 .םתס "אשינ בשחמ" לע
 הרומא תאזה הנחבאה
 םיבשחמ ןייצל התיה
 ךיכרי לע םקיזחהל ןתינש
 העיסנ תעשב דובעל ידכ
 ריעהש ימ היה םא םג -
 ידכ לזרב יכרי םישורד יכ
 לקשמב ןמז ךרואל דומעל
 .ג"ק 6 לש

 רצונ ,תונורחאה םינשב
 המ לש ,שדח םוחת
 ."תרבחמ יבשחמ" הנוכמש
 לש לדוגב תונוכמ הלא
 ,עצוממ הידפולקצנא ךרכ
 העבראמ תוחפ תולקושה
 תמצוע תועיצמו - ג"ק
 לש וזל הליבקמ דוביע
 .רתויב קזח ינחלוש בשחמ

 בשחמ איה אשינה בושחמה םוחתב רתויב תיתוהמה הזרכהה
 ,סראמ ךלהמב זרכוהש ,הלש 25/2 1405%--ה .מבי לש תרבחמה
 היגולונכטה תולובג תא הצרפש הנוכמכ הירוטסיהב םשרי אל

 עפש התוור אל ןלוכבו
 לכ יפ לע ,םעפה .תחנ
 םילכ הל שי ,םינמיסה
 .הזה קושב בטיה דדומתהל

 מבי לש אשינה בשחמה
 .ג"ק העבראמ תוחפ לקוש
 בבש לע ססובמ אוה
 ,לטניא לש 386%
 -הגמ 20 תוריהמב לעופה
 -תתמהש העש ,תאז .ץרה
 םימגד רבכ םיגיצמ םיר
 םידבעמ לע םיססובמה
 .רתוי םיריהמו םישדח
 ,סוד איה הלעפהה תכרעמ
 -הו ,05/2 וא יתצמסו5
 2 לש אוה ימינפה ןורכיז
 קסיד .טייב-הגמ 18 דע
 הגמ 60 לש 3.5" ןב חישק
 רורב ןורתי הנוכמל ןתונ
 -תסמה ,םירחתמה ינפ לע
 40-ב ללכ ךרדב םיקפ
 םישכורה .רתויה לכל ,הגמ
 סיטרכמ םג םינהנ ב"הראב
 וניאש ,ימינפ סקפ--םדומ
 לש תיפוריאה הרוצתב ןימז
 יכ םיריבסמ מביב .בשחמה
 לש הניקתו יושיר תויעב
 תשביב ןופלטה תורבח
 תקפסא תוענומ הנשיה
 םיחלושו - הזה םדומה
 .ינוציח םדומ שוכרל ךתוא

 המ תרחא ,םייסננה םימדומה ןוויכב איה תנבומה הצלמהה
 .אשינ בשחמ תשיכרב םעט

 לש וז איה מבי לש אשינה איבמ התוא תיתימאה הרושבה
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 ו הקדסק

 ידמימ תא םצמצל םינרציה םיטונ ,רועזמ רחא היהנב .תדלקמה
 תא םיעינמה הלא תמגוד םישקמב ךוסתלו ,םהלש תדלקמה

 תויומכ תשקה תבייחמ םתדובעש ימ .תויצנופ ישקמ וא ןמסה
 ישנא תא םיללקמ םעפ אל םמצע םיאצומ ,טסקט לש תולודג
 -ייפואה םידמגה תודלקמל םדי ונתנש םיבצעמהו הימונוגראה
 -ופס-רפוס טינז םע ל"וחל תועיסנב .םיאשינ םיבשחמל תוינ
 רודה ןמ ןימא הדובע סוס ,"ץראה" ןותע תכרעמ לש טר
 יננכתמ לש לתלתפה ןויגהה רחא םעפ רחא םעפ יתיהת ,םדוקה
 -רפוסָטפיש לש םיירשפא-יתלבה םיפוריצהו ,תדלקמה

 .ונילע םיפוכ םה םתוא ,דחוימ הריחב שקמוָטלאָטפיש

 84 .תיתימא תדלקמ םע אשינ בשחמ ףוס ףוס שי ,וישכע

 עופישב םירדוסמ ,םהניב ישממ חוורמבו ינקת לדוגב ,םישקמ
 שממ - תולעמ 5 לש
 תינחלושה | תדלקמבכ
 תויצקנופ ישקמ .הליגרה
 ידילק תורושמ םידרפנ
 םיציח תכרעמ ,תויתואה
 םיחוורמ תסירפו הרורב
 יט-יא תדלקמ לש וזל ההז
 תא ,ףוס ףוס ,תולסחמ
 דלי לש תועבצאב ךרוצה
 טבמה לש דימתמ זוכירבו
 עונמל אבה ,תדלקמב
 אל מבי .היוגש השקה
 תייגוסב םג הרשפתה
 תשוחת התוא ,"קילק"ה
 ,הרורב הליענו תויציפק
 .היתודלקמ תא תדחיימה
 תא עומשל רשפא ,וישכע
 .דרשמהמ קוחר םג קילקה
 ,ךכב םג קפתסמ וניאש ימ
 לע דבוע אוהש העש לוכי
 ףרצל חוורמו ביצי חטשמ
 םירפסמ תדלקמ םג
 הספוקב העיגמה ,האלמ
 | בצועש רבכעה .תדרפנ
 -צהל ןתינ שדחשחמל
 ,הטמ יפלכ וינפשכ הב
 .בקעמ-רודככ דקפתלו
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 חכונל החוורה תשוחת
 הניא תימביה תדלקמה
 הלא תורוש בתוכ תלחנ
 לש םיטנדוטס 700 .דבלב
 םיקסע להנמל ס"היב
 -נתהל וכזש ,דראוורהב
 דוע ימביה בשחמב תוס
 -עה ,תימשר זרכוה םרטב
 -זל תאזה הדוקנה תא ול
 התא םא" .הנוכמה תוכ
 לש תדלקמה ,בוט סיפדמ

 ראווצ באכ איה קפמוק
 רטכיר ןו'ג םשב טנדוטס רמא ,"ומיע דדומתהל ךירצש יתימא

 לכב 178 קפמוק אלו מבי תחקל ףידעא" דלרוורטויפמוק ןותעל

 רמא ,גנורטס ירול ,קווישל קאפמוק אישנ ןגס ."לכואש םעפ

 -מל רתוי םילודג םידמימ הביתכמ האלמה תדלקמה יכ הבוגתב

 -צותמ םיבשחמה ישמתשמ יכו - קפמוק לש הלאמ ימביה בשח

 שטניאב םילודג וידמימש בשחמב םיניינועמ םניא ותרבח תר

 תולקב סנכנ וניאש םושמ ,מבי לש הז תמגוד ,ןוויכ לכל ףסונ

8 

2 
4 - 

 .םילהנמ קית לכל
 .ריבס ןויצ ךסמל תתל רשפא ,תדלקמהמ תובהלתהה ירחא

 ררחשמ וניאש ,/64 ילזונ לטסירק גצ עיצמ מבי לש אשינה

 תיווז תא םיאתהל ,הלאכ םיכסמל ינייפואה ךרוצה ןמ ךתוא

 יאנתב ירעזמ יוניש לחש תמיא לכ ךסמה ןונוויכ וא הבישיה

 סא-יפ ךסמ בשחמל רבחל ןתינ ,דרשמב הדובעה תעב .הרואתה

 .ליגרה גצה לורטינ ךות ,ליגר

 -יעט ןיב תועש שולש אוה תוללוסה ייח לש רהצומה ךרואה
 בשחמה תא הבכמ םכחותמ היגרנא תרקב ןונגנמ .הניעטל הנ

 הב הדוקנה ןמ ותלועפ תא שדחמו - דרומ ךסמהש תמיא לכ

 תוחלו הרוטרפמט ינשייח .בוש םרומ ךסמה רשאכ ,הקספוה

 -עמ 35-מ הלעמל לש םוחב הנוכמה תא ליעפהל ךל ונתיי אל
 -מ רתוי לש תוחתלבו תול
%. 

 ךירצ תמייוסמ ההימת
 ץורעב שומישה תולעהל
 ישנאש ירחא .ליגר יט-יא
 םיאיבמ הלש רוביצה יסחי
 -יפה ןדיע תישאר זאמ ונל
 תויגולונכט תורהצה סא
 -ורקימה תא תוגיצמה
 לש הדרטסוטואכ ץורע
 לש בשחמ םושש ,םינותנ
 ,וידעלב לכוי אל שממ
 בשחמה תא מבי תססבמ
 -יא ץורע לע הלש אשינה
 -מה ,ןוכנ .רכומו קיתו יט
 אוה 803865% יזכרמה דבע

 16 לש ינוציח ץורע לעב : -

 -וד וניאו - דבלב תויביס 0 .
 ,טטיב 32 לש ץורע בחור שר
 .ץורע-ורקימה תמגוד

 יכ תנתונ תעדה םלוא .
 טיב 32 יבבש ויהי דיתעב -9 :

 -שחמל םג םינימז םיאלמ
 -דל רשפאו ,םיאשינ םיב
 ןקתב דומעתש מבימ שור
 .תעבוק המצע איהש

 לש תיתימאה העתפהה
 תויהל התיה הרומא מבי
 ברע .ריתמה םוחתב
 לש גת לע רבוד ,הזרכהה
 - רלוד 5,000-מ תוחפ
 תדמעב התוא ביציש המ
 -וצל .קושב הבוט תורחת
 יכ ,ןאכ ןייצנ האוושהה ךר
 תרבח לש ליבקמ בשחמ
 לארשיב וקווישבש ,ג51
 ירגאמ תרבח הליחתה
 3,900-ב רכמנ ,תוכיא

 יכ הפיא התיה הרורבה הנומאה .קסיד אללו - מ"עמ ינפל רלוד
 דירוהלו ,תכרעמה תא עזעזל הדיתע קחשמל מבי תסינכ
 רלוד 6,000 לש ריחמ גת םע הנוכמ ונלביק ,לעופב .םיריחמ
 לש םתלוכיל לעמ קחרה בשחמה תא ןיידע הריתומה ,הלעמו
 ,םיבשחמה םלועבש אלא .םיבר םיילאיצנטופ םישמתשמ
 -וכי דראוורהב םיטנדוטס .ןמז לש ןיינע קר םה םיריחמ ,עודיכ
 הדיחיל רלוד 2,800-ב םויכ רבכ מבי לש אשינה תא שוכרל םיל



 -ודג םיפוגל תויתוהמ תוחנה מבי ישנא םיחיטבמ ץראב םגו -
 .תזכורמ השיכרב םיל

 ןותנ וב ,חבושמה רועה זראמל העיגמ הנורחא הבוט הלימ
 םלשמש ימ יכ הלגמ התא תפסונ הבשחמבש אלא .בשחמה
 .תמלוה הפיטעב ול רסמיתש יואה הנוכמ רובע רלוד 0

 ,לואשל םג רתומ ,לארשיב רבכ ןימז אשינה סא-יפהש העש
 התוא .מבי לש חטבומה 1 סא-יפה םלענ ןכיהל ,בורק ןיינעב
 -מנה ,תחא הספוקב ךסמו בשחמ ,80286 בבש תססובמ הנוכמ
 הלעפה תכרעמ ללוכ - רלוד 1,000-מ תוחפב ב"הראב תרכ
 יכ לארשי מביב וזמר ףרוחה תישארב .תויסיסב תונכות רפסמו
 גצות ,ורמא ,רחואמה לכל .ןמז לש ןיינע איה תירבעל הבסהה
 אלא .רבמצדב הנוכמה
 ביבאה גחו ,רבע ףרוחהש
 1 סא-יפו - ונירוחאמ
 .החטבה רדגב רתונ

 -כמ תקתרמ תוחפ אל
 קושל מבי לש התסינ
 התטלחה איה ,םיאשינה
 איה םג רמהל לטיגיד לש
 -פה .הלאה םיבשחמה לע
 התסינ הב הנורחאה םע
 תורישי סנכיהל הרבחה
 ישיאה בושחמה םוחתל
 לש ברוצ ןולשיכב םייתסה
 בשחמה ,"ואובנייר"
 -יצה ,ךכ רחא .התרצותמ
 לשו ידנט לש תונוכמ הע
 רקיעב ורכמנש ,יטבילוא
 ויהש לטיגיד ישמתשמל
 הצק תונחתב םסיניינועמ
 .לטניא ידבעמ תוססובמ
 הריזל לטיגיד הבש ,התע
 ב: 2 םע ,תרדענ איה הנממ
 : הק לע תוססובמה תונוכמ
 : : 2 םתוא - לטניא יבבש
 -ייפואה םייזכרמ םידבעמ
 ,לטיגידב .מבי םלועל םיינ
 דצב :לודגב הרזחב רבודמ
 -כוי ,םיאשינה םיבשחמה
 הדובע תונחת םג וזר
 .תאזה הרוטקטיכראב

 .לפא ,ןבומכ ,הנשיו
 -כוה ןושארה אשינה קמה
 ,םייתנשכ ינפל םנמא זר
 -גומ ויה ויתוריכמש אלא
 לשב רקיעב ,תיסחי תולב
 -יפקה לפא .הובגה וריחמ
 תויוכיא לע רומשל הד
 שונאה קשממו ךסמה
 םירוכמה םיצירעמה גוחל ץוחמ םיבר אלו .הלש םייתרוסמה
 םינמיס םידמלמ ,התע .האצוהב דומעל ולכי הישודיחל ןיטולחל
 ידבעמ תרציימה הרבחב תופתושל לפא לש הסינכ םהבו ,םינוש
 --תמה םלוע לע תשדוחמ תורעתסה תננכתמ הרבחה יכ .קסיר
 .םיאשינה םיבש

 -טצמהמ קלח םילולע ,קושה ובוחב ןפוצש החטבהה תורמל

 דוטוט(([)(א ד 5

 שמ ₪5 8.5 בג

 ₪ 882 המ ג, םה

 ם2 םמ ₪2 ₪2 ג
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 ו גסדסק

 הכ הניא תורחתהו השק קחשמה יכ תולגל םישדחה םיפר
 הנורחאל רמא "רטל רטויפמוק" ךרוע ,רפש דרא'ציר .הטושפ
 אוצמל םישקתמה םינרציב רבכ אלמ קושה יכ יפ--יא תונכוסל
 -צוקמ םהלש חוורה ילוש יכ םילגמו ,תויונחה יפדמ לע םוקמ
 אצמ ןיזגמ יס-יפ יכ ,רמאנ השחמהה ךרוצל ."םומינימל םיצ
 .ךרי יבשחמ יקפס 330-מ תוחפ אל הנורחאל ךרעש רקסב

 רבודמ רשאכ םג ,םיחנוצ םיריחמה - תורחת שיש םוקמבו

 ,הנוקה תניחבמ ןורתי הווהמש המ .רתויב םימכחתמ םימגדב

 .םינרציה לע דחוימב בוהא וניא

 תונפל תודמועה תולודגה םיבשחמה תורבח יכ ,אלפ ןיא
 םיריחמה חלפ לא ןהיצמאמ רקיע תא תונווכמ הזה קושל
 םיאשינ םיבשחמ :ןוילעה 6 0 0%

 רלוד 6,000 לש םיריחמב
 -וכמ לש ןהיריחמ .הלעמו
 ,תוחפ תומכחותמ תונ
 הנוכמש תמיא לכ םידרוי
 םש יא העיפומ תמכחותמ
 ונימוד ךילהת .הלעמל
 יפלכ קחוד ענמנ יתלב
 לש םהיריחמ תא הטמ
 עריאש יפכ ,םימייק םימגד
 םיבשחמה םוחתב רבעב
 שי .םיינחתלושה םיישיאה
 -ותב םיקפקפמש ימ הפיא
 -וקנמ ולוכ ךילהתה תלע
 -מה תורבח לש ןתואר תד
 .תולודגה םיבשח

 לש תיוויסאמה ןתסינכ
 תמישרל תולודג תורבח
 רוסחמ הרצי ,םינרציה
 -שחתמל םיינויח םיביכרב

 שארב .הלא םיב :
 תויעבב רבודמ ,הנושארבו 24 ₪8

 --לשק םיקסיד לש הקפסא סמ ₪2 ם
 ,שטניא 3.5 ינב םיח ₪2 =

 םיבשחמל | םידעוימה
 -פסאב םיבוכיע .םיאשינ
 םה הלא םיקסיד תק
 ,םיחווידה יפ לע ,ומרגש
 םישדוח רפסמ לשרוחיאל
 לש אשינה בשחמה תגצהב
 קפסל מבי חילצת םא .מבי
 -רה םישדוחב תונוכמ יד
 ,הזרכהה רחאל םינושא
 -סע תושעל היושע איה
 תורבח ןכש ,םינייוצמ םיק
 תייעבב תוטבלתמ תורחא
 בער קושהו - םיקלח
 ..תושדח תונוכמל

 ךרי יבשחמ ףלא 900-מ הלעמל םיאקירמאה ושכר דקתשא
 םינותנה .רלוד דראילימ 2.14 לש ללוכ יוושב - תרבחמ יבשחמו
 ,פרוק הטאד םיקוושה חותינ תרבח לש רקסמ םיחוקלה ,הלאה
 לטיגידו מבי םשארבו - הישעתה יקנע םירהממ עודמ םיריבסמ
 רומא 1994 דע .רבעב וחינזה ותוא ,הזה קושה לע רעתסהל -
 :האוושהה ךרוצל .וחפנ תא ליפכהל םיאשינה םיבשחמה קוש
 רפסמהו ,םיינחלוש םיבשחמ ןוילימ 8.6 ב"הראב ורכמנ 1990-ב

>59 

4 
 ו

| 
| 
 ן
| 



 ו. גסדסק

 .'94-ב ןוילימ 10.5-ל לודגל רומא
 .םינרציל םיפסונ םיחוור ,ןבומכ ,חיטבמ אוהו ,ינחלושה דויצה תפלחה בצקמ יתוהמ חרואב ריהמ הזכ הפלחה בצק .רתוי תושדח תונוכמב תוחפו םינש שולש ינפל קר ושכר --נש םימגד םיפילחמש ימ רבכ שי יכ דע ,ריהמ יכ ןאכ םירופישה בצק יכ ,םידמלמ קוש ירקס .לקשמהו ריחמה תדיריו - ןמצע תונוכמב סנכומה םוכחתהו רופישה םע ץאומ תוריכמה לודיג

 היגולונכטהש לככ
 ימ שי ,תרפתשמ
 םא רבכ םילאושש
 םיאשינה םיבשחמה
 ופוסב ,ופילחי אל
 -חמה תא ,רבד לש
 םיינחלושה םיבש
 ירחא .םילבוקמה
 רשפא םא לכה
 בשחמ לבקל היהי
 ,דבעמה תוריהמש
 תוכיאו קסידה חפנ
 םניא ולש ךסמה
 הזמ םילפונ
 -סותבו ,ינחלושה
 הנטק הימרפ תפ
 םג תונהיל דבלב
 ותחקל תלוכיהמ
 - חטשל וא התיבה
 -סח םושמ ךכב שי
 ימל שממ לש ןוכ
 דחא בשחמ שכורש
 דחאו התיבה
 לש הנוכמ .דרשמל
 הכירצ רלוד 0
 -סמ הבוט תויהל
 בשחמה תויהל קיפ
 אלו - ךלש דיחיה
 םיכרצל ,ינשבשחמ
 ןתינ ,ךכ .םידחוימ
 דרטמהמ ררחתשהל
 עדימ תרבעה לש
 אשינה בשחמה ןיב
 .ינחלושה הז ןיבו
 חוכשל םג רוסאו
 ןוכסחה תא
 -ינ בשחמ :םוקמב
 ספות וניא אש
 -עה ןחלוש תיצחמ
 יפכ ,ןלש הדוב
 םגדה השועש
 .ליבקמה ינחלושה

 --חמה ינרצימ םיבר
 . םיאשינה םיבש
 תא םדקל םיסנמ
 -ישוט .הזה ןויערה
 .תינוכמב וא סוטמב םנמז תא לצנל םישקבמו ,עוסנל םיברמה םילהנמל ,המוד חסונב הינפ לע - "טרופ-ראואפ" -- זירכהל תדמוע איה וילע אשינה בשחמה קוויש תא ססבל תנווכתמ סיסינויו ,"ינחלוש בשחמ היהי ךלש אבה ינחלושה בשחמהש רוסא עודמ" חסונב תועדומ ב"הראב תמסרפמ הב

120 

 ו

 .םמצע םהלש תוינחלושה תוכרעמה לש קושה חלפב םיסגונ ןכא םיאשינה םיבשחמה יכ הלגתי םא .,עגפיהל םייושע םירחא םינרצי .חצנמ ףלק תויהל תאזה השיגה היושע ,תלבגומ ינחלושה בושחמה םוחתב םתוחכונש ,הבישוטו סיסינוי רובע

 תולעב תונוכמל הינפ םידרשמב םצמוצמה הדובעמה חטש הפ -וכ םש ,ןאפיב רבכ תלבוקמ הדיחי הנוכמכ אשינ בשחמ תשיכר
 תטש תושירד
 לככ תועונצ
 ב"הראב .רשפאה
 םא םיהותש ימ שי
 ןכא םישמתשמה
 םינוכנ ויהי
 -יפה תא ךילשהל
 - האלהו םהמ יס
 --כוז רשאכ רקיעבו
 -חמה ריחמ יכ םיר
 ודוע אשינה בש
 םיזוחאב | הובג
 ףא םיתיעלו ,םיבר
 האוושהב ,לופכ
 ינחלוש | םגדל
 .ליבקמ

 -מה תופרטצהה
 תיסחי | תרחוא
 םג ומכ - קושל
 בשחמהש הדבועה
 -ובמ הלש אשינה
 שיש דבעמ לע סס
 -יהמו םישדח רבכ
 -  ונממ | םיר
 קחשל | םייושע
 ככ ינשמ דיקפת
 ייוכיסב רבודמש
 -מה לש החלצהה
 םא יד .ימביה בשח
 --חיא מבי יכ ,ריכזנ
 הסינכב םג הר
 בושחמה םלועל
 ידכ - ללכב ישיאה
 תוהמ תא ןיבהל
 הווהמש | חוכה
 לע עיפומה ,המש
 לכ בשחמ  יבג
 ,הרקמ לכב .אוהש
 לש ותופרטצהב שי
 לוחכה קנעה
 םיבשחמה קחשמל
 םושמ | םיאשינה
 רשכה לש אקנפשוג
 דוע אל :תוניצרו

 יבבוחל תונוכמ <
 -כחותמ םיקחשמ
 ₪ .םש היה סלועמו זאמ יכ המדיי טעמ דועו - בושחמה םלוע לש דרפנ יתלב קלחל ךפוה אשינה בשחמה .םדיצל םהלש בשחמה ילב םילוכי םניאש םיעגושמלו םימ

 .לארשיב ד-יט-] חניצנ .ויגבו ךוומים .א.' תרבח דבוע אוה בחוכה



 ו ו
 ןג חוזר היבכווה רבכ ל ווב

 ל ז"ה הכורעתה
 םימושיי ייללוחמ א היפרגופימ א הידמיטלומ א תותשרו תרושקח

 םינעוצקמל ₪6 תונכוח-א םייטפוא םיקסיד א

 תומייק תוכרעמ בולישב שעאזא 1 2 11ז-ה הכורעתה
 םיועמתשמל תואנדסו סנכ .ישישה יצראה סוניכה

 :תוליבזמה תורבחל םויה דוע ףרטצה
 .םוקטנ .תניב .לטניא .רודלא .דאקדא .סקינוא .אסה .ללכ .תרושקח רוכ .םהא .הזפ ,בוועחימ .ם.א .לטיגיד ,הס,ופו

 .ועוטניקם - עדי .סקיפרג ןוקיליס .פסאצ+ .קטייה אתלד .ללם .םוק ,יטבילוא .דגיל .סקיטמטסיס .סקינימ
 7 .זפאו ,תיביס .וזדו .ןוכיס הטד

 םיעורא 'חמ תלהנמ םוחנ הנירל - !םיגיצמל םירופס תומוקמ ורתונ !ויועכע דועעקתה

 .וםי-בועוהלנו וםיוענאב םיעוריאה 'חמל הנפ הכורעתל הסינכ תונמזה תלבקלנ

 "נארשיב בווחימה עובש" תכורעתל ליבקמב
 :םיאבה ןויעה ימי ומייקתי

 ' םיבשחמ תרושקתו 66 5 91
 היפרגופימ / הידמיטלומ / בינרא

 91 סקינזי - ישילשה יצראה סוניבה 91

 195144070 19514520 ם'בח%| ם'ש1א



 הנכות ןחבמ

 םיקחושעעו םידעמול
 םיקחשמ יייע - קיסייב תפש דומילל השדח תכרעמ
 לשא רימת תאמ

 איה קיסייב תפש
 -נהו תרכומה הפשה

 טבמ
 -שמ ןיב רתויב הצופ ןושאר

 םיבשחמ ישמת

 חתפל דחא לכל תרשפאמ איה .םיישיא
 -צבלו ,םיבכרומ וא םיטושפ ,םימושיי
 ישיאה בשחמה תועצמאב - םע
 ,קיסייבב תנכתל ידכ םלוא .ותושרבש
 -וק םנמא שי .אוהש ןכיה ליחתהל שי
 רפסה יתב יגוחב ,קיסיב דומילל םיסר
 םיבר ךא ,םירגובמל דומיל תותיכב וא
 תוחוכב הפשה תא דומלל םיפידעמ
 טפוסורקימ החתיפ ,םרובעו ,םמצע
 1.548 54516" דומילה תכרע תא
 םיקחשמ תרדסו דומיל רפס ,"אסש
 ריעצהו ,ריעצה יאבשחמל םינקמה
 יכרדו ,םימושיי חותיפב עדי ,וחורב
 .בשחמה תונכות לש הלועפה

 תרדס השעמל איה דומילה תכרע
 0408 םשב תרכומה ,םיקחשמ
 םיקחשמ השימחתללוכה איה .07
 ביהרמ קחשמ ,"םינבל" - םייסיסב
 -ב ,"סירטט לש תרכומה תנוכתמב
 ץראה רודכ לע ןגהל לכות - 8
 אצמת ןכומכ ,תוינלטק המאג ינרקמ
 תא אוצמל לכות םהב םיקחשמ ןאכ
 -ילצ קיפהלו ןגנל ,בכרומ ךובמב ךכרד
 םיליט רגשל ,בשחמהמ םיילקיסומ םיל
 -רא לש רוטלומיסב תוינא עיבטהלו
 המוחה תא סורהלו ,תימי הירליט
 .ונימלועב הרתונ דועש הנורחאה

 דוחי לכ םנמא ןיא םמצע םיקחשמב
 לצא םג םתומכ אוצמל לכות -
 "0418 502"-ב דחוימה ,ךירבח
 -ורקימ ךתושרל הדימעמ ןאכ יכ אוה
 םהשכ ,םיקחשמה לכ תא טפוס
 -יפאו ,תינוציח תוברעתהל "םיתותפ"
 ,םהב תונשל דציכו המ ךל תצעיימ ול
 ,השעמל .םידחוימ םיטקפא גישהל ידכ
 דומילל רעשכ םיקחשמה ןאכ םישמשמ
 -תמ עיגמ התא םיקחשמה לא .קיסייב
 רוחבל ךל רשפאמה ישאר טירפ
 םגרתמ לש דומיל תוינכות ,םיקחשמ
 ,המצע קיסייבל סנכהל וא ,קיסייבה
 ךורעל וא תושדח תוינכות בותכל ידכ
 ,תוטושפ תויחנהה .םימייק םיצבק
 -שפא ךל שי קחשמ לכ םותבו ,תולקו
 תא תונשלו קחשמה ץבוקל רובעל תור
 .ךנוצרכ תינכותה

 חוכ םוקמב חומ לעפה
 םוקמב חומ ליעפהל הצור התא םא

 השעיש בשחמהמ שקבל לכות ,חוכ

 תקחישש רחאל .הדובעה תא ךרובע

42 

 רובצלו ךישמלהמ תפייעתהו ,קחשמב
 סנכהל לכות - ךיפכ למעב תודוקנ
 תריבצ תנוכתמ תא תונשלו תינכותל
 םימישרמ ויהי ךיגשהש ךכ ,תודוקנה
 -וח ךרד יהוז ,"קיסייב" תניחבמ .רתוי
 רבכ םאו .םיאיש תגשהל ןיטולחל תיק
 ,"םינומכת"ב ןאכ םירבדמ ונא
 ןוויכמ .םיפסונ תונויער שי "קיסייב"ל
 תיתלחתהה םתנוכתמב םיקחשמהש
 םתוא ךבסל לכות ,תיסחי םיטושפ
 ,"םינבל"ב ,המגודל .ךירבח רובע רתוי
 לבקמ התא ,טפוסורקימ לש סירטטה
 ןרמתל ךילע הב תיסחי הרצ העוצר
 עודמ .הרקתהמ תולפונה םינבלה תא
 ,םיבוהאה ךירבח רובע הביחרהל אל
 םינבלה תליפנ תא ץיאהל אל עודמו
 םהל קינעמ התאש םיקתועב
 םיגשהה תמישרבש ןבומכ ?ךתובידאב
 עיפוי ךמש - הזכ קתעה לכל ךרוצתש
 תודוקנה תריבצ םע ,המישרה שארב
 "קיסייב" ךל הרשפיאש תימונורטסאה
 -הל שרדיתש דע - ילוא ?םכח .גישהל
 לדתשה .ךסמה לומ ךירושיכ תא ןיגפ
 ןוויכמ םהשלכ םיצורתב ךכמ ענמהל
 .ןורתפ ןיא קיסייב - ךכלש

 קר לבגומ וניא קיסייב דומיל ,םלוא
 התא ,השעמל .םיקחשמ לש תוויעל
 ,תיסיסב תונכת תפש ןאכ דמול
 -מה ,הנכות יתב יפלא םויכ תשמשמה
 .רתויב םיבכרומ םימושיי הב םיחתפ
 -ייוצמ ,תינרדומה התנוכתמב ,קיסייב
 דוביעל דואמ םימדקתמ םילכב תד
 וליפאו עבצ ,לוק ,הגוצתל ,םינותנ
 .היצמינאל

 -יעב עילתסהל לכות דומילה ךלהמב
 תליבח .בשחמה ךל ןתונש הרזעו הצ
 םשב הנכות הליכמ תינקתה קיסייבה
 ךתוא תדמלמה 83516 5
 ותוא ,קיסייבה םגרתמב שמתשהל
 יצבק ןיכמ התא ותרזעב רשא ךסמ
 -כותב .ךיכרצל םתוא דבעמו תוינכות
 ךותב ,דומלל לכות וז הלק דומיל תנ
 םע דובעל דציכ ,תורופס תוקד
 רוגסלו ץבוק חותפל דציכ ,קיסייב
 -על ,הדוקפ תרוש בותכל דציכ ,ותוא
 -סונ הנכות .הרזע גישהלו טסקט ךור
 איה עגר לכב ךתושרל תדמועה תפ
 ,תנווקמ הרזע תנכות ,0ז ג
 יושע התא ןהב תויעבב ךתוא הכירדמה
 וא תוינכותה תביתכ ךלהמב לקתהל
 העיפומ ינועבצ ךסמב .דומילה תעב

 -ונהשכו רוחש עבצב 08
 -יחב םישגדומ תניינעתה םהב םיאש
 תואצמתהה תלקהל ,םיקורי םיצ

 (1₪(\1 :הנכותה םש
 טפוסורקימ לש 07
 ,תינלכ :הצפהו קוויש
 .לילמ
 םיקחשמ השיש :הלוכת
 קיסיב םיבותכ
 0 טז6א ₪516 תנכות
 490 ןב דומיל רפס
 םידומע
 %39 :ריחמ

 .רמוחב

 קיסיב דומללו קחשל
 דומילה תכרעב רתויב בושחה קלחה
 -ורקימ הקיפהש הכרדהה רפס אוה
 רפס .1.םג8א 84510 אסש - טפוס
 רתויב םיליעיהו םיבוטה דחא אוה הז
 ,הדיחיה ותערגמו ,קיסייב דומילב
 בותכ אוהש איה ,ילארשיה ארוקל
 -כתהש ןוויכמ ,םלוא .תילגנאה הפשב
 בתכב אוה םג השענ קיסיבב תונ
 - דמולה יכ יוצר וליפאו ,יאדכ ,ילגנא
 -ילה תליחתב רבכ לגתסיו וז הפש עדי
 .תילגנא תאירקל דומ

 ,המדקה יקרפ רפסמ ליכמ רפסה
 וב ,קיסיבב תונכתל אובמ םיווהמה
 קרפ .תישיאה תונכתה תפש תראותמ
 וילע קיסייבה םגרתמ תא ראתמ ףסונ
 ."םאקא355"ה תנכותב רבכ תדמל

 יבועל סנכנ התא ךליאו ןאכמ
 -ובקו ,תורהצהה תא דמולו ,הרוקה
 ןלוכ ,תווהמה תונושה תולועפהו םיע
 בותכתש םושייה תינכות תא ,דחי
 תמירז תא רקבל דמול התא .קיסיבב
 אטבל דציכ דמול ,הנכותה לש הלועפה
 עדימ בלשל דציכ ,םינתשמו ,םיעובק
 תואלול תיינב ,הנכותב עובקו שדח
 דוביע ,הנשמ תוינכותל |רושיקו
 -רש םע הדובע ,תולודג עדימתויומכ
 הקיפרג וא תורפס ,תויתוא תורש
 תפילש ,עדימ ןוימ תוטיש ,לילצו
 .המודכו ,םינותנו םיצבק תרימשו

 תונוש תוטיש לע םג דמלת רפסב
 תאיצמו תולקת רותיא - "גוביד'ל
 .תבתכש תונכותב תואיגש

 השיגה אוה הז רפסב דחוימה
 ףורצב ,רמוחל הרישיה ,הטושפה
 ,טרפ לכ םימיגדמה הגוצת יכסמ תואמ
 תנבה לע םילקמה םיבר םירויאו
 ,הטושפו הלק וב דומילה ךרד .רמוחה
 ימ לכל תנבומ רפסה בתכנ הב הפשהו
 -ורו ,לממע רפס תיבב תילגנא דמולש



 תפש תא דומללו ץמאתהל םג הצ
 -עופ הניא תכרעמהש קר לבח .תונכת
 .(ןבל/רוחש) סלוקרה יכסמ לע תל

 -ורקימ לש 615 51102 תליבח
 לש ריחמב .תיתימא האיצמ איה טפוס

 :תכרעמה תושירד
 ,ןורכז ב"ק 512 ,םאות ישיא בשחמ

 וא 'ץניא 5.25 םינוטילקת יננוכ ינש
 וא 664 ינועבצ ךסמ ,'ץניא 3.5 ןנוכ

 א1פ/005 הלעפה תכרעמ ,
 ₪ .הלעמו 2.1 הסריגב 26/205 וא

 תכרעמ לבקמ התא ,דחא בוט קחשמ
 תפש ,םיידומיל םיקחשמ לש המלש
 -וי רשא ,הלועמ הכרדה רפסו קיסייב
 דומילל תלדה תא ךרובע חותפל ולכ
 .רתויב | 7 ץלמומ .םיבשחמ תונכת לש ימצע

 מ :דרוושש וו מ+'גוכ'

 "  קתשמב (1
 5 ל ? 2 ןגהל לכות ייפפהס=
 ה / >2 =< | ץראה רודכ לע
 / 7 תוומ ינרק יחתותמ
 רחאל .םיינלטק
 דע וב  קחשתש
 לכות ,ףייעתתש
 קחשמב בלשל
 םייונישו םישודיח
 ןיינעמ ותוא ושעיש
 !רתוי דוע

 ,ייהמוחהיי קחשמב
 תליבחב לולכה
 ךילע ,6 א 0
 המוחה נא סורהל
 77 70 2 :  הרתונש הדיחיה
 ותושעל לכות ךא | / ,תיסחי לק החיתפה | . 0 0 0 קחשמ .םלועב
 בכרומו ,רתוי השק
 תביתכ יייע ,רתוי
 תינכותב | סייוניש
 בתכנ הבש קיסייבה
 .קחשמה

 רחבתש רחאל
 ,קחשמה תא םייסל
 תינכותל סנכהל לכות
 הב תונשלו ,ולש
 וא םינתשמ ,םיטירפ
 בצעל ידכ ,םיעובק
 קחשמה תא שדחמ
 .וכלהמ תאו

 הריכמ\ המגדה
 מ''עב |ור"לב
 :םינולט

 077525181 סילשורו
 0375372420 ביבא לת

 תינכות איה 0/6288 118 , //0(//
 וויצה תא הלביקו ₪0-ב תלעופה תיפרג
 .1₪ו60 1116 ןותיעב סלוכמ הובגה
 .םירבע םיטנופ 10 ללוכ ?7ב וישכעו
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 םיקחשמ

 הארושעה רוקמ הווהמ בועהחמה ךפמ
 ישילש לגלג ףסונ התע .ךפיהלו - רכמ-יבר םירפס תובקעב םיטרס םירצונ בר ןמז רבכ
 רשקל המודב ,םלואו .םימסרופמ םיטרסמ סתארשה תא םיבאושה ,בשחמה יקחשמ :הלגעל
 ההז דחא לכ .ונכות לע בשחמה קחשמ לש ומשמ דומלל רשפא דימת אל ,טרסהו רפסה ןיב
 .(ץראב ונרקוה ךאש) םיטרסב םיאבה סיקחשמה לש םרוקמ תא
 קזח לאכימ תאמ

% 660% 66 

 ם.ם.ג פופד-

 קיר צר

 יגרט

 לע ףפור ןפואב ססובמ הז קחשמ
 םינרקאל אציש ההזה םשה לעב טרסה
 06-ב הקיפרגה .בר אל ןמז ינפל
 -אה תוקינכטה תא תלצנמו ,המישרמ
 ךסמ לא תונומת תרבעה לש תונורח
 םיבלש העברא םנשי קחשמב .בשחמה
 תוריהמו הבישח םישרודה ,םיירקיע
 :הבוגת

 תיללחה תא טוונל שי ןושארה בלשב
 ידכ ,םיבר םילושכמ ךרד "זיירפרטנא"
 הז קלח .יר-אק-אש בכוכה לא עיגהל
 תנמ לע .רגתא הווהמ קחשמה לש
 ףתתשמה לע העיגפ אלל ותוא םייסל
 -טסאה ידירשב תויושגנתהמ ענמיהל
 .ביבס םירוזפה םידיאור

 הזה בלשה תא םולשב תרבעש ירחא

4 

 םישקומ הדש ךותב ךמצע תא אצמת -
 -קה ךכרדב וחינהש רבעמל תיסחי לק
 .םיניועה םינוגניל

 וישכע ?םישקומה הדשמ םג תלצינ
 ץלאיתו םינוגנילק תניפסב לקתית
 - םינפ לא םינפ ברקב התוא סיבהל
 ותמרב הניא הניפסה !הגאד לא םלוא
 הסיבהל לכותו ,רגנצרווש דלונרא לש
 .תולקב

 בושי ,ותלפממ ששואתיש רחאל
 קלח .ךתוא ףוקתיו ביואה תניפס דקפמ
 ינפמ ,העבראה ןיבמ בוטה אוה הז
 -לח ןיב ברק לש הימדה השעמל אוהש
 .תוזירז קחשמ רשאמ רתוי תויל

 טרסה ןיבל קחשמה ןיב רשק לכ ןיא
 םיפתתשמה תומשו תרתוכה דבלמ -
 --חאה קלחהו הלועמ הקיפרגה םלוא -
 .יתימא רגתא הווהמ ןור

 דב דחמא צץ: דמ זא,\1.
 אס אדא

 ן/[גת650806, [םס
 3444 ןכטת666 468

 ןצס(ס-00א<, 2

21.55 
 512% ,ינועבצ ךסמ ,רבכע

 ,ם04 1004 70 :תושירד

 הנאידניא
 סנו'ה

 תוצראב עסמ ,סנו'ג הנאידניא רובע
 קלח אוה תורצוא רחא שופיחב תורז
 ךכל הביסה תאז .ליגרה הדובעה םוימ
 - "םליפ סאקול יקחשמ" תרבחש
 סאקול ןודאל (!עיתפמ המכ) תכיישה
 תא סנו'ג הנאידניאל הנתנ - דבכנה
 םיקחשמ ינשב ישארה בכוכה דיקפת
 סנו'ג הנאידיא" טרסה לע םיססובמה
 ".ןורחאה בלצה עסמו

 ,תוזירז קחשמ אוה ןושארה קחשמה
 ךרדב הנאידניא תא ליבוהל ךילע וב
 -ורק תוגג לע ףדרמ תללוכה םיתחתח
 תוקהל לש הפקתה ,תעסונ תבכר תונ
 תורבגתהו יעקרק-תת ךובמ ,תודלוח
 ריווא תניפס לש יצאנה התווצ לע

 .תיקנע
 -ונו ,רתוי השק טעמ ינשה קחשמה

 הלילעו תודיח םיפידעמה ולא רובע רצ
 --קתפרה קחשמ והז :תוזירז יקחשמ לע
 -ושב ותליחתש ,ידמל בכרומ יפרג תוא
 תמדוקה ותאקתפרהמ הנאידניא לש וב
 - ופוסו ,הטיסרבינואב הולשה ייח לא
 הז ןיב .קיתע שדקממ יטמרד טולימב
 םיבר םירתאב רובעל ךילע הז ןיבל
 םקלח ,םינכוסמ םיבצממ ץלחהלו
 ירפ םירחאו ירוקמה טרסהמ םירכומ
 .קחשמה בתוכ לש ונוימד

 -יאב איה םיקחשמה ינשב הקיפרגה
 השדקוהש רכינו רתויב ההובג תוכ
 לש תפטוש העונתל הבר בל תמושת
 םיטרפלו תוזירזה קחשמב תויומדה
 דוגינב .הקתפרהה קחשמב םיפלוח
 רשק שי "5 םיבכוכ ןיב עסמ" קחשמל
 -מה טרסה ןיבל םיקחשמה ןיב קודה
 תא ההזי טרסה תא ריכמש ימו ירוק
 --הל תנמ לע .םיבר םירתא לש םרוקמ
 הארי ןקחשה יכ ץלמומ םיקחשמב חילצ



 בועחמ יקחשע יננכתמל ירקיע

 םלשומ ןפואב טרסב עצבמ הנאידניאש םילולעתה תא עצבל דציכ ןקחשה עדי דימת אלש ןוויכ ,קחשמב תמגופ הניא תוערואמה תרכה .טרסה תא הליחת
 .ךכ-לכ

 זאפזאה נסאמפ גח6 6 זן
 ק5 מ: ד סא

55 
 דאסזמאה 105 גת6 6 זך
 תם: דב 6

 )וו

2.55 
 1 טס 5111 5
 ק.0. סא 7
 58ח 91861, 0 2

 256% א6110א -ה קחשמ 8%
 9 \קז6 גאו - ה קחשמ
 ץלמומ ,ינועבצ ךסמ :תושירד
 .קיטסיו'ג

 תויוז 3 ןכו דובכה תמיבמו רופיצה ףוע --ממ טבמ רתיה ןיב תוללוכה - תונוש תודמע 8-מ םיעוראב תופצלו תונ -וש תויוז 11-מ לולסמה תא תוארל רשפא :ידמל חלצומ קחשמה תוינוכמ ץורמ לש הימדהכ ,תאז תמועל .הדוקנ .בשחמה קחשמ ןיבל טרסה ןיב רשקה םכתסמ ךכב םלוא - תוינוכמ יצורמב קסוע ןכא קחשמהו ,םסרופמה טרסה רוביג םש לע ארקנ הז קחשמב רוביגה

 .המצע תינוכמה ךותמ טבמ
 ןושארב :םיבלש השולש קחשמל

 םיצורמה תנוכמ תא ריכהל דמול התא
 שיגרמ התא רשאכ .לולסמה תאו ךלש
 תעיבק בלשל רובעל לוכי התא ןכומ
 -וי תינוכמ לכ :ץורמל קוניזב םוקימה
 --מה לש תוריהמ תופקה שולשל תאצ
 גורדה תא םיעבוק הפקהה ינמזו לולס
 העברא לע תורחתהל ןתינ .ומצע ץור --מה אוה יפוסה בלשה .ץורמל קוניזב
 - תואיצמב םג םימייקה םילולסמ
 ןבומכו הגדאלט ,סקינפ ,הטנלטא
 הרטמה .םסרופמה הנוטייד לולסמ
 תופילא תודוקנ רתוי ףוסאלו עיב --גב תוכזל ;רתויב הטושפ הז קחשמב
 .ךיבירימ

 תויושחרתהה לכב לפטמ ףתתשמה
 תפלחה דבלמ) ץורמה לולסמ לע
 תווצ לש ודוקפת ללוכ (םיכוליהה
 תפלחה תעשב תווצה תא זרזל חילצמ ךניא םא .לולסמה דצב ינכטה עויסה
 ךבירי ךתוא וחצני ,קולדית וא םיגימצ
 .ישוק לכ אלל

 תמרו דאמ הבוט קחשמב הקיפרגה .םויה תומייקה רתויב תובוטה םיצ --ורמה תוימדהמ תחא יהוז ,םוכיסל
 השודה תא ףוחדל קר ךילע .ההובג ןקחשהמ תשרדנה רבכעב הטילשה
 .םישדח םיליגרת המכ זורק םוט תא דמלל לכותו - הפצרה ךות לא תינמיה

 סגצפ סע דנטאסמא
 תו1ה650806 10.

 :תרבח י"ע הצפה
0 
 19808 אס 6
 | פבופועסזמ, 6\ 1

995 
 קיטסיו'ג ,רבכע ,ינועבצ יפרג ךסמ ,512% :תושירד

 :תובושח תורעה יתש -
 --תמ םולשתה .ב"הראמ תורישי םיקח --שמ ןימזהל רשפא :0 אמש .1
 הנכות .קנב ףינס לכב םיטרפ - יארשא סיטרכ תרזעב וא קצב תולקב עצב
 .הנמזה לכ ינפל תויאק --ירמא םיבשחמ תורבוחב ןטק םיריחמ רקס עצבל יוצר ןכל האיצמ ריחמב רכמ --יתו רחמ 0₪1 היהת םויה 1א איהש
 דורו ךכ לכ אל בצמה :ת 2 אמש5 .2
 ראדב הליבחש ןובשחב תחקל ךירצ -
 ₪ .חולשמה תד --ועתב בוקנה ריחמהמ 70% דע עיגהל לוכיה לבוקמה יתלשממה ךשנב תבייח



 05 ילב לחתאל
 32 811-ל דחוימ 0 ועסח1עכ ,ןאווס סות תאמ

 תתנ וא תרכמ םעפ יא םא
 יאדווב ,טקסיד לע תינכות
 הסינש והשימב תלקתנ
 טקסיד תא (001) לחתאל
 םישמתשמ .ךלש הצפהה
 עצבל דחוימב םיטונ םישדח
 תולאשהמ תחאו ,תאז האיגש
 ןהלע  רתויב | תוצופנה
 תוקלחמ תונעל תוצלאנ
 עודמ" איה ,הנכות תכימת
 תא לחתאל לוכי יניא
 הרבחה לש םיטקסידה
 "?םכלש

 תיברמ ה ,ןבה מפ
 םיעדוי םיחתפמה
 .תאז הלאש לע תונעל
 םילוכי םניא םה
 םיטקסיד ץיפהל
 ילב לוחתיאל םינתינ
 רובע בר ףסכ םלשל
 -ב הציר-ןמז ןוישר
 החנהב - 5
 םילוכי ללכב םהש
 טפוסורקימ תא ענכשל
 .הזכ ןוישר םהל רוכמל
 ,סטי'ג ליבש רורב
 ,טפוסורקימ אישנ
 תוארל קקותשמ וניא
 05 יקתוע ינוילימ
 לע ביבסמ םיפחרמ
 דוביא ךות ,םיטקסיד
 יפכ ,תוסנכהו הטילש
 םע םעפ התשע לפאש
 .ה טק זז 5

 ךירצ התא םאש ךכ
 ןתינ טקסיד רוציל
 דעצה ,לוחתיאל
 חתוכשל אוה ןושארה
 .א18-כ05-ב שומישמ
 אוה ינשה דעצה
 -ב ב"הראב שוכרל תוסנל
 סמ דיסס]1 אז תא 9
 05אמ84ַ.  תרבח | לש
 הירפיס . ד
 תויצקנופ לש תאז הקירבמ
 5.0-ו 5.1 06  טפוסורקימ
 לכ תא ךל תנתונ ,א[/45א]
 קוקז התא םהל םילכה
 םיטקסיד תריציל
 ילב םמצע תא םילחתאמש
 -ב וא 05 יצבקב שומיש
 .ססאא אפ 0[

 ,ירשפא רבדה ךיא ןיבהל ידכ

 ךילהת תא תעדל ךרוצ שי
 התא רשאכ .6 לש ולוחתיא

 וא ,תכרעמה גתמ תא ליעפמ

46 

 ,שדחמ לחתאמ התא רשאכ
 תא ןיעטהל הסנמ 3105-ה
 תינכות ,פ00ַד אם6008-ה
 רוטקסב תנסחואמש הנטק
 אוה .0 שארו 0 קארט ,0
 הליחת תאז תושעל הסנמ
 אוה םאו ,4: םיטקסיד ןנוכמ
 םא .חישקה קסידהמ - לשכנ
 ןועטל |לוכי 8105-ה
 ,₪001 תמושר תא החלצהב
 םיכלהמ תרדיס ליחתמ אוה

 הלעפה תכרעמ םיריבעמש
 ינתשמ םיליעפמ ,8א1-ל
 תא םיאיבמו ,םינוש תכרעמ
 לכות םא .םייחל בשחמה
 לכות - הז ךילהת לע טולשל
 -תססובמ תכרעמ ךופהל
 הרוחש הספוקל 5
 אל .הצור התאש המ השועש
 8007  תינכות בותכל ךבוסמ
 -ב ןויסנ טעמ םע דחא לכ -
 ,ק6-ב בוט עדיו א/5א]
 ךא .תאז תושעל לוכי
 לוחתיאה ירחאש תומישמה
 תונכית תושועש הלא ןה
 ילב .ךבוסמ הכל 05-לוטנ
 לכ תא דבאמ התא 5%

 לש תוליגרה תוניטורה
 לופיטו ךסמ | ,תדלקמ
 םישרוד ןתוא ,םיצבקב
 ,ןכ ומכ .05 ימושיי תיברמ
 תונכיתה תוירפיסמ תחא לכ
 הדיפקב ובצועש | ,ךלש
 - 205 תויצקנופל תוארוקו
 ןניה - ןתיברמ הלאש הארנכו
 וב םוקמה הז .שומיש אלל
 800188-ה הנומתל סנכנ
 תולולכ הנכותב 100 זי
 תביתכו תאירקל תויצקנופ
 םיטקסידב םינסחואמ םיצבק
 וא םיחישק םיננוכב אל ךא)
 שי .(סירוטקרייד-תתב
 תויצקנופ לש המלש תכרעמ

 ,טס קט ןולח
 בצעל ךל תורשפאמש
 .ןיעל .םיפי םיכסמ
 תכמות םילכה תכרע
 8105 תואירקב םג
 תוזורחמבו תוינמז-וב
 חסונב תומישמ--יוביר
 הלא תונוכת .5
 תא תושוע תורחאו
 פססדמת דססז אוז
 תריציל רישכמל
 ילעב ומד ינוטילקת
 תנכות ,ימצע לוחתיא
 ,דבלב האירקל הדמול
 םיקחשמ וליפאו
 .05 םיכירצ םניאש

 ךל רשפאל ידכ
 ,דובעל ליחתהל
 םע קפוסמ רצומה
 ,בטיה ןגרואמ ךירדמ
 טרופמ עדימ ללוכש
 .לוחתיאה ךילהת לע
 םג לבקמ התא
 ,אמגודל  תומישר
 שמשל תולוכיש
 (סטלפמט) םילגרסכ
 .ךלש תינכותה רובע

 800755 -ה
 ףילחת וניא דססז.אזז

 ךירצ התא םא ךא .05-ל
 םיליעפמש םיטקסיד רוציל
 תכרע ,םמצע תא םילחתאמו
 תושעל ךל רשפאת תאז םילכ
 תושירד .תוריהמב תאז
 ,הציר ןמזב ייק 256 :הנכותה
 2.1 05 ,חותיפל ייק 2
 5.1 6 טפוסורקימ ,האלהו
 ₪.האלהו 5.0 1451 ,האלהו

 ?םינוק הפיא
 סאה 411.0 5

 :ב"הראב סקפ
5).).).).ָ .. 

 םיציומ ונא
 אפסצשגחפ תשרו תלעפה
 16 ,386 קפמוק תרש לע 6
 םורגל םילוכי ונא ךיא .ץרהגמ
 .רתוי רהמ דובעל םימושייל
 םיבושח המכ דע ,קויד רתילו

 תכועמ

 ןווכז לש הלודג תומכ
 80387 יטמתמ רזע-דבעמו
 ?תושב

- 

 .ח
 המישמ הניה תשר יעוציב תצאה
 לוכי ךניאש דועב .תכבוסמ
 לע עיפשיש רבד תרשב תושעל
 םימושיי  תצרה | תוריהמ
 התא ,ךלש הדובעה תונחתב
 /טלק תא ץיאהל לוכי טלחהב
 תאו ךלש תרשה קסד טלפ
 .תשרב הרובעתה
 ןורכז הברה ךל היהיש בושח
 וב תשמתשמ אטתא/= .תרשב
 (םזחה:ת5) תוציחמ תנקתהל
 ןפואב ץיאהל תולוכיש ,קסידב
 תוביתכו תואירק יתועמשמ
 לש ב"מ 3-4 .תרשה קסידב
 קסידל וקיפסי תרשב תא[
 ךל שי םא .ב"מ 300 לשחישק
 ב"מ 8 ךרטצת ,יקנע קסיד
 .ןורכז
 אל 80387 רזע-דבעמ תפסוה
 תוכרעמ .םיעוציב לע עיפשת
 תותשרל תויתכונה הלעפהה
 יבושיתב תושמתשמ ןעא
 ,דיתעב .הפצ-הדוקנ
 ומכ ,תרש-יססובמ םימושיישכ
 וכפהי ,501, םינותנ ידסמ
 אלמת ,רתוי םיצופנ
 הפצ-הדוקנ | תקיטמתירא
 זא דע ךא ,רתוי לודג דיקפת
 תנקתהמ חוכשל לוכי התא
 .ךלש םיתרשב דבעמה
 תיסחי הרקי יתלבו תניוצמ ךרד
 תימוקמ תשר יעוציב תצאהל
 איה ,(היגולופוטל תובישח ילב)
 תרשב תשר יסיטרכ ינש ןיקתהל
 רושיג תרמוח ךירצ ךניא .ךלש
 רבח טושפ ;הנכות וא תכבוסמ
 ךות רוטב םיסיטרכה תא
 תשרה | לולבכב | שומיש
 תרשה רשאכ .ךלש יטרדנטסה
 לוכי הז ,הפייעל סומע ךלש
 לפטל שורדה ןמזה תא ץצקל
 הדובע תנחתמ קסיד תאירקב
 .30-40%-ב



 בועחענהש הישבהת ךריא
 ? תיבב דאשי רךלש
 3211-ל דחוימ 6 שס א[זכ ,סאב ביטס תאמ

 ינאש ינפמ ,בושח הז .התוא
 זראמ תא תועיבקב חתופ
 קודבלו ןיקתהל ידכ בשחמה
 אז וד-ה תכרע .שדח דויצ
 3.5 ךרואב לבכ תללוכ

 התיבה ונעגה ינאו יתייער
 דיימו ,םוי ותואב רחואמ
 ונעדי תלדה תא ונחתפשכ
 -סה .הרושכ היה אל והשמש
 אלש יתעדי .ביבס יתלכת
 תא  ונראשה
 ןורא | תריגמ
 .החותפ םידגבה
 הריהמ הקידב
 הרשיא תיבה לש
 יתוששח תא
 :רתויב םיעורגה
 .בוש = .ונדדשנ
 ,ךל הרק הז םא
 תא ריכמ התא
 םעזה תשוחת
 הזיאש הבשחמל
 טטחמ | עשופ
 ריאשמ ,ךתיבב
 ידכ ןגלבב ךתוא
 -ענ המ בושחל
 םירבד - םל
 ךל ורסח אלש
 .םישדוח ךשמב
 תפסונ |םעפ
 תא בנגה חקל
 -'גרה םירבדה
 ,תומלצמ - םיל
 -כת ,ףסכ ילכ
 אל ךא - םיטיש
 .בשחמה תא
 -ארה הצירפה
 יל הקפיס הנוש
 הל הרהזאה תא
 ידכ קוקז יתייה
 הניפ  ךופהל
 לש תאז הנטק
 -י'תלבל ייח
 .הבינג
 -צמל ףילחת אוצמל לוכי ינא
 עצבל לבא ,תונח לכב יתמל
 -מה לש הרוצתה תא שדחמ
 --כל שדחמ םורגל ?ילש בשח
 -רכל ,שדח 386 ץיאמ סיטר
 4808042 לטניא סיט
 --רכל ,6 כ ואידיו סיטרכל
 58 קסיד סיט
 -רב תספוקלו כ
 .הדות ,אל ?דחי דובעל ילונ

 הליענ - הליחת ?יתישע המ
 .םילבכהו בשחמה לש תיזיפ
 ךותיחב ןמז זבזבי אל ץרופ
 דוע המ ,תוארשרשו םילבכ
 התיה ילש היגטרטסאהש

 בושחימה תכרעמ תא ךופהל
 -רה והשמל 510,000 היוושש
 -יולטמ יביטקרטא תוחפ הב
 םיצרופ .5300-ב הנשי היז
 ,הנגה תואמסיס םיניבמ אל
 ןורתפל קוקז יתייה ןכל
 .הרמוח

 תליענ תכרעמב יתרחב
 ינפמ ,א48118 לש בשחמ
 ,(550-מ תוחפ) הלוז איהש
 קרפל לק ילו ,הנקתהל הלק

 הבר תוחיטב 4
 יתועמשמ ןפואב ;

 חכש ,תנקתומ ולש הקיב
 ₪.התוא דירוהל תורשפאהמ

 ?ןכיהו הלוע הז המכ
 .גאסצסה 240 - 9
 ,(805-658-6432)00-1 :סקפ
 סמ ממ 0

 5 דא - 5
 .(206-228-8496)00-1 :סקפ
 6 גז ד - 5
 9 .לט

 רבועש ,םירטמ
 םיקדהמ ךןרד
 -יא םהירוביחש
 עגרב םישיגנ םנ
 .לוענ לבכהש
 -של ןתינ לבכה
 קדהמ ךרד הריז
 ,ןחלושל קבדומ
 ךרד יתאצמ ךא
 ןיב ותוא ךורכל
 ךכ ,ןחלושה ילגר
 ןתינ וניאש
 תאלול .הרסהל
 הלוענ לבכה
 .דחוימ לוענמב
 תא םג יתנחב
 -טבאה תכרעמ
 0455- הח
 לבא ,תפפפ
 הארנ הלש לבכה
 לוענמהו ,קד יל
 .ידמ ןטק
 אה6סצסת תגכ
 תוינוציקל ךלוה
 עיצמו ,הינשה

 -נמ תרדיס ךרד
 םיניסח םילוע
 תכתמ חולו
 .בשחמה יוסיכל

 -לפש עגרב ךא
 -דה סיסבה תט
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 תולאוע

 יצבק
5 

 2 07ת7085-ו
₪ 

 .שע
 -ו תז/₪8 תודוקפ לש ןדיקפת המ
 5 ץבוקב תטתתממ5
 עובק הלוכי ינא ךיאו 5
 ?וננוכי ןה המל

₪ 

 .ח
 80017-ב) 60 את6.8צ%8 | ץבוק
 -ה לש לוחתיאה ןנוכב תאמ6ידסחצ
 ינוניכ תא תונשל ךל רשפאמ (ךלש 6
 תרירבכ .ךלש (5₪111א65) תכרעמה
 םינטק םיעטק 05-ה רמוש לדחמה
 וא ,לע בקעמל שומישל ןורכז לש
 םיצבק ,קסיד יננוכ רפסמ לש לוהינל
 גצ ומכ) יטרדנטס יפקיה דויצ ,םיחותפ
 לש (20585) תוציחמו ,(תדלקמו
 .קסידב םינותנ
 תא לידגהל ךל תרשפאמ 1.35 תדוקפ
 םיחותפ םיצבק לש יברימה רפסמה
 -קתמ םימושייל יתרכה רבד ,תינמז-וב
 לש םיבורמ םיצבק םיחתופש םימד
 ומכ) םיימינפ םילכ וא סקדניא ,םינותנ
 תסחממפ-ה תדוקפ .(תויא-יקדוב
 -לחמה רפסמ תא עובקל ךל תרשפאמ
 קסיד ()6 0118 תנמטה - קסידב תוצ
 -יב תא איבהל ידכ - 05-ב תימינפ

 בל ימיש .םומיסקמל תכרעמה יעוצ

 תעבוק תא ותוא רפסמה לדגש לככש
 ךל היהי ךכ ,תודוקפהמ תחא לכ םע

 .םימושיי רובע יונפ ןורכז תוחפ
 יולת ₪185 רובע םיאתמה ןוניכה

 תיברמ .תשמתשמ תא םהב םימושייב

 60א6.5צ8 תא םינשמ םימושייה

 --קתהה ךלהמב ךל םיעידומ וא ,ךרובע

 .םהל יוצרה תח.₪5 ןוניכ והמ הנ

38 

 אל תח.₪5 תא ןנוכל ךיילע ,הליחת
 -ומה רתויב לודגה רפסמהמ רתוי לודג
 לכ תא דחי ימכסת לא .ךימושיי י"ע עצ
 .םימושייה י"ע תוצלמומה תויומכה
 תלבקמ תא םא קר רפסמה תא ילידגה
 םיצבק ידמ רתו" האיגש תעדוה
 .'םיחותפ
 תורמוש 05 לש תוימינפה תוציחמה
 -תאל וארקנש םירוטקסה לש קתעה
 רשאכ .וילא ובתכנ וא קסידהמ הנור
 05 ,קסידה תא אורקל הצור תינכות
 ידכ קסידה תוציחמב הליחת שפחמ
 -ותנה תא תוקיזחמ רבכ ןה םא תוארל
 ,תיבויח הבושתה םא .םישרדנה םינ
 ץיאהלו קסיד תאירק עונמל ןתינ
 תוציחמ לש ידמ לודג רפסמ .םיעוציב
 -סמה ;ךלש תכרעמה תא טיאהל לולע
 ינייפאמב וקלחב יולת ילמיטפואה רפ
 ןהב תוינכותה יגוס ,םיננוכה יגוסבו
 לש תומרהו רפסמהו ,תשמתשמ תא
 .ךלש חישקה קסידב סירוטקרייד-תת
 וניא תוציחמ לש לודג רפסמ ,אמגודל
 תושגינש תוינכותה יעוציב תא רפשמ
 אוה ךא ,עובק ןפואב קסידל הליחת
 ןמז תא יטמרד ןפואב תיחפהל לוכי
 קסידל תושגינש תוינכות לש עוציבה
 םישגינ רשאכ דחוימב ,יארקא ןפואב
 ץבוק ומכ ,תונטק תומושרה וב ץבוקל
 רפסמ תלדגה .םינותנ דסמ לש סקדניא
 ,קסיד יעוציב רפשל הלוכי תוציחמה
 רפסמב ןגרואמ ךלש חישקה קסידה םא
 תא םאש םג בל ימיש .קמוע תומר
 הארנכ ,קסיד תנמטה תינכות הניקתמ
 ימיש .8158=1 ןנוכל ךילע היהיש
 .קסידה תנמטה ךירדמב הצלמהל בל

 תא 0 ץצ
 בחרומ ןורכזב

. 

 .שע
 תופיפצב םיקסיד קיתעהל לוכי ינא ךיא
 ןווכזב  שומ'ש | ךות | ההובג
 ?סאקגאפמפ וא םאדפאפמפמ
 דחא םיטקסיד ןנוכ קר יל שיש ןוויכמ

 פז8%607%צ תדוקפו ,ההובג תופיפצב
 -נוק ןורכזב קר תשמתשמ 2005-ה לש
 --קסיד ףילחהל ילע ,(ייק 640) ילנויצנב
 .דחא קסיד קיתעהל ידכ םיבר טיט

₪ 

 .₪ח
 כ15א007% תדוקפ בותכי והשימש דע
 וא םאדמאפמס ןורכזב תשמתשמש
 ךישמהל ךילע היהי ,םאתגאפמס
 ללכ ךרדב ,תאז םע .םיטקסיד ףילחהלו
 -רוטקס קיודמה לופכשל קוקז ךניא
 רציימ ותוא ,רוטקס-ירחא
 -וע ליכמה טקסידל אלא ,ם18א 0
 .םיירוקמה םיצבקה לש םיטושפ םיקת
 188 60קצ תדוקפ ,הלאכ םירקמב
 3.0 לש םיצבקה להנמב ספא תדדדמ
 -צב קסיד קיתעהל הלוכי ו/זאפסו5
 ךכל ףופכב ,דיחי רבעמב ההובג תופיפ
 841 לש םיטייב-הגמ רפסמ ךל שיש
 -רהב תינמז-וב שמתשמ ךניאו בחרומ
 .תורחא תוינכות תצרהל ןורכז הב

 לופכיש
 סקודרפ תוסינכ

₪. 

 .ע
 ךירצ ינא ,3.0 סקודרפ םע הדובעב
 -רמ הדש ינכת לפכשל תובורק םיתיעל
 ריהמ קירט שי םאה .האבל תחא המוש
 ?תרזוח השקהב ךרוצ ילב ,תאז תושעל
 .שמתשמל ךירדמב הזכ רבד יתאצמ אל

. 

 :ח
 סקודרפ ישמתשמל רכומה ,<('ז8ז >-כ
 -ואמ ךרעה תא קיתעמ ,סזזיזס שקמכ
 בוליש .תמדוקה המושרה לש הדש ות
 -קמה תלבטב עיפומ םח-שקמ לש הז
 סקדניאבו סקודרפ לש םידחוימה םיש
 ךירדמהו סקודרפל אובמה לש
 .שמתשמל



 ומכ םלועב ונינותיעמ םוגרתל םירמאמה תא םירחוב ונחנאשכ .רשפאש רתויב בוטה ןיזגמה תא ךל קפסל לדתשמ 3281% תכרעמ תווצ
 ןיכהל ונל ץוחנה עדימ ונל קפסיש - ךדיבש טושפה ספוטה תא םג ונכה ,ךכ .ךלש ישיאה בשחמב שמתשמ התא דצ- ןבומכו ךעקרו ךיתועידי ,ךיוואמ :(ארוקה) ךילע םיבשוח ונא - ישדוחה ישה ןוטילקתה תא םיניכמו םיימוקמ םיבתוכ םיחראמו ,םירחאו ססאו(קתטיפתי/סאפ ,קסיששסתפכ
 .ךל רוזעל ונל רוזעתו ךנמזמ תודחא תוקד ונל שדקה .רתוי בוט ןיזגמ ךל
 ועיפשמ יונמ לכ - ראשיתו התיה ונתמסיס

 !תובוט תושדח קר - % :הלועמ וידרב הכז
 דוע ילוא) םדקהב תכרעמל - ונילא ותוא חלשו ספוטה תא םלשה אנא
 וידר יטלקמ 10 :(ךילע רמולכ) וילע ונבשח - צירמתל קוקז התא םא .(םויה
 ולרגוי (הרוחשה הספוקה) ינשדח בוציעבו הלועמ הטילק תוכיאב 1/1[
 תיבל וחלשיי םיסרפה .ינויב 15 דע תכרעמל ועיגיש םיספטה לכ ןיב
 .3216 לש 5 ןוילגב .ומסרפתי םהיתומשו םיארוקה

 ו ה כ

 ה ו ו

 ;המיאתמה הבושתה תא ןמס

 הבקנ( ) רכז( ) ןימ

 4606 ) 22-60( ) 21-מ ריעצ ( ) ליג

2 

 1%-ב שדוחל היקנה ךתסנכה יהמ

 %3,000 לעמ ( ) 1,500-3,000 ( ) 1,500 דע ( )
 בירי ה לי לש ------------,----------------

 ישיא בושחימב ךנויסנ והמ
 דואמ הסונמ ( ) ידמל הסונמ ( ) הסונמ יתלב ( )
 ה --------------7-----------

 ?ךלש ישיאה בשחמב שמתשמ התא המל

 ךוניח ( ) יאנפ ( ) הדובע ( )

> --------------------------
----- 

 זושיאה בשחמב שמתשמ התא ןמז המכ

 םייתנשמ רתוי ( ) םינש 1-2( ) הנשמ תוחפ ( )
 וולה כראש

 !ךקוסיע/ךדיקפת תא רידגמ תייה דציכ
 יאנכט ( ) ל"כנמ ( )
 ןעדמ ( ) ריכב להנמ ( )

 הרומ ( ) להנמ (

 דיקפ( ) ישפוח עוצקמ ( )

 לעופ ( ) תוכרעמ חתנמ ( )
 דימלת ( ) ןתינכות ( )

 תוריכמ ( ) בושחימ ץעוי ( )
 רחא ( ) סדנהמ ( )

 ו יו יב טסה ו ר=====---=כ

 וא תושירד תרדגה ,ישיא בושחימ ,שכרל יארחא התא סאה ,ךדיקפתב

 ,הנכותו הרמוח תיינק לע הצלמה

 טטעמ ( ) אל( ) ןכ()
 וו גש גויה ==

 :ךנוגריאב םידבוע םישנא המכ יזא "ןכ" תינע םא
 500-מ רתוי 100-500 ( ) 30-100 ( ) 30-מ תוחפ ( )

 יסיאבה םישדוחה 12-ב שוכרל ןנכתמ התאש וא ךל שי הרמוח הזיא
 הנקא שי הרמוח הנקא שי הרמוח
 6 ) ( אוז הקיסומ סיטרכ 63 6-9 םדומ
 () 6 ) ןיוות 6 9 6 0 חישק קסיד
 () 6 9 תוכיס 9 תספדמ () 650 3.5" ןנוכ
 6 69 תוכיס 2% תספדמ ( ) 60 5.25" ןנוכ
 6 ) () ויד ןוליס תספדמ 6 9 () ספ-אסא| ןנוכ
 6-9 6 ) רזיל תספדמ () () עבצ-דח ךסמ
 ₪0 () רזייטי'גיד חול | ( ) () 06/9 ךסמ
 () () רבכע 6 2)) 9 ₪34 ךסמ
 () () ציאמ סיטרכ () ( )א /או06 ךסמ
 () 6.) דיינ בשחמ () () רחא ךסמ
 () 69 אזי בשחמ 0 6 ינדי קרוס
 () () 286 בשחמ () 9 םיכמסמ קרוס
 () 69 386 בשחמ 9 () 1/0 סיטרכ
 0 ( ) | 18616088 בשחמ 9 () טרס ןנוכ () () 486 בשחמ 0 639 תימוקמ תשר
 00 () 185 בשחמ 6 () סקפ סיטרכ
 ו

 ('וכו גצמה ,תספדמה ,בשחמה) ךשומישבש ירקיעה דויצה ינרצי תומש סושר

== 

7 

= 

 4(1) הבורקה הנשב הרמוח שכרל ודעיימ התאש רעושמה ביצקתה והמ
 51,000-2,500 ( ) 8200-1,000 ( ) 8200 דע ( )
( ) 82,500-85,000 ( )+85,000 

 וךלש ישיאה בשחמה תא תינק ןכיה

 ישיא אובי ( ) הנכות תיב ( ) שמושמ ( ) ןאובי ( ) | תונח ( )

 ךלש הנכותה לע

 :(תודחא ונכתי) וללכ ךרדב שמתשמ התא הלעפה תכרעמ וזיאב

 אופ 0/0 0085 (

 טאזא/אמאזא (

 י/זאכסו/5 (

05/2) 

 מאו (

 ןא1מ61ת608] (

 תו ( )
 תרחא ( )

 !םיאבה םישדוחה 12-ב שוכרל ןנכתמ התאש וא ךל שי תונכות הזיא

 הנקא שי הרמוח הנקא שי הרמוח
 () () הקיפארג 6 33 6 )) םילילמת דבעמ
 () () 0 י) () () ינורטקלא ןויליג
 () ( )  תינחלוש תולומ () 6 תוינכות ללוחמ
 () 65 םיטקיורפ לוהינ 6 23 () תרושקת
 () () םיקחשמ () () ש"חהנה
 6 9 () הדמול 69 () תרוכשמ
 () 0 רחא () () תונכת תופש

 ,ןלילמתה) ךשומישבש תוירקיעה תונכותה תא םיאלמה סהיתומשב םושר

 :('וכו סוד תפטעמ ,סוריו-יטנא ,ןויליגה ,ללוחמה

 5(1) הבורקה הנשב הנכות שכרל ודעיימ התאש רעושמה ביצקתה והמ
 51,000-2,500 ( ) 5200-1,000 ( ) %200-מ תוחפ ( )
 55,000-מ רתוי ( ) 2,500-5,000 ( )

 - ביש לר "ד *צ'ב .ך שלב ל משמה



 ארוק התא המ ךלש הרמוחה לע

 ותועיבקב ארוק התא סינותיעהמ הזיא ילארשיה שסועסת1,כ - 5281% ןיזגמה תא ארוק התא םסישדוח המכ
 תונורחא תועידי ( ) ראה ( ) 4-מ רתוי ( )4 דע 2( ) םיישדוחמ תוחפ ( )

 תושדח ( ) בירעמ ( )
 םיבשחמו הקינורטקלא ( ) םיבשחמו םישנא ( ) ( ) זךלש ןויליגה תא סיארוק םישנא המכ

 תילגת( ) תויגולונכט ( )
 רחא עסמ ( ) הזה סלועה ( ) אל( )ןכ( ) 182816 תא גישהל השקתמ התא םאה
 קסואסתעפ ( ) םצדמ ןוחרי ( ) אל ( ) ןכ ( ) 7'18201 ןיזגמ לש עובק יונמ התא םאה

 6 קחתנסט%סזואסז|6 ( ) ק0₪383לות6 ( )

 אטשפושממא ( ) דזאמ ( )
 רעונל בירעמ ( ) קיפארואייג לנושיינ ( ) 15281+ ןיזגמב םירמאמה לש תיללכה המרה ךתעדל המ

 הנחמב ( ) 1 שאר ( )
 רוטקלא ( ) סבולג ( ) ידמ ההובג ( ) המיאתמ ( ) | ידמ הכומנ ( )

 וטוא ( ) ןיטינומ ( )

 אואס () וטומ ( )
 18281+ ןיזגמב (ועיפוי וא ועיפוהש) םיאבה סיאשונב ךלש ןיינעה תמר יהמ
 ןיינעמ אל ןיינעמ אשונה

 ( , ישה טילקת

 הנכות תוריקס

 הרמוח תוריקס

 םישדח םירצומ עדימ
 צראה תושדח

 םלועה תושדח

 םירפס תריקס

 ?תנכתמ התא המ

 ( ) ?יעוצקמ תנכתמ התא םאה

 ( ) ןבבוח תנכתמ

 רומוה רודמ
 הניאש הפש קיר ראשה 1!המר וזיאבו וחוודגש הצור התא תופש הזיא לע

 םימדקתמל 3 ,תינוניבל 2 ,םיליחתמ תמרל 1 ןמס ,ךתוא תניינעמ רה םסיינוידב םירופיס
 לקסאפ ( ) גו יצבוק ( ) -
 0 תפש( ) קיסייב ( ) תה מ
 רלבמסא ( ) 0++ תפש ( ) 0

 ---- טרפ תרחא ( ) 2 הלודומ ( ) ו
 םיישיא םירופיס

 תוינכט תוצע

 םיארוק תולאש

 םיארוק יבתכמ

 תועדומ
 םיגשומ תרהבה

 םניח ?ש - 328:+ טיללקת
 ל 7 ל ךל ד" ל" קל טל ל ך/ לא אף; ךל ל; -/ / 0 < -- % דל א" ל ל ל" טל ל ך/ ל; -/ ף/ ₪ / א רן הל הן הל 7ל "ל 7ל הל ל ל 7 72 7 ל הר ה הרר
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 :ב ןיינעתמ התא םאה

 אל( ) ןכ() 3]5ז6₪א 3ז6 תוינכות
 ט ט

 0 : , 5 , , ה 0 :םיאבה סיאשונה תא אוצמל הצור התא הב המרה תא גרד
 ה 7 ( ה םדקתמ ינוניב ליחתמ ןיינעמ אל אשונה

 / תכרעמה רופיש ו
 הרמוח ישומיש אל() ןכ() תוריש תוינכות ָ

 הנכות ישומיש
 תונכת דומיל
 ינכט עדימ
 תרושקת
 תושיר

) 

) 

) 

 אל ( ) ןכ ( ) ?ףרוצמה ישה טילקתב תויעבב לקתנ התא סאה

) 

/ 
 / סקינז/סקינוי

) 
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[/ 

) 

) 
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) 
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 :תולקתה טרפ

 ;הכרבב ולבקתי תו ר
 תיתוכאלמ הניב

 הכ בקתי תופסוגנ תורעה

 תינחלוש תולומ

 04% טוטרש

 הקיפארג

 תונויליג

 םינותנ יסיסב
 הלעפהה תכרעמ

 הם ל הל הל 7ל הל ל 7 7ל ל לר רך הרר = ל הי הל 7ל הל הל תל ל הר ה ה 7 ה אר שש הש השל קש 0 2 קר ל הן ל הל הר 7ל 7ל תל ל ל רף = הרר תוילארשי תורבח
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 לא םולה חלש
 32₪:+ ןוחר*

 ?לארשיה קסצסתז,כ
 6ווו6 א"ת וו6ו6 ד"ת
 !עיפשוכ ?ונוכ לכ :רוכז

 !םינזתולל ו / 4 או ?טלקמו



 םסיהמד תונשלוה
 ...בוט רתוי וארתש ידכ

 םטס-הטד
 טס-הטד !המצוע םכלש םילילמתה דבעמל ופיסוה
 בוציעב םכלש םיכמסמה תא קיפתש הנכותה איה
 םישמתשמ םתא םא !צמאמ אלל .םישרמ יעוצקמ
 םע םדקתהל קיפסמ םיעדוי םתא - םילילמת דבעמב
 !!!וטס-הטד

 וא 9 םע הצירטמ תספדמב וא 3זי'ל תספדמב סא ןיב
 ,רודיה ,בוציעב וספדוי םכלש םיכמסמ -- תוכיס 4
 ' !סופדה-תיבב ומכ - תואירקו תוריהב

 אאא אאא :בוציעב ורחב

 סא חאא אאא אאא אאא
 אאא אאא אאא
 הטומ ,דבכ ,ליגר ביתכב ושמתשה 775 3
 ולאמשל הטומ רבב ,[ימ*ל הטומ דככ ,לאוגטל הטומ ,ןימיל

 ...רובעי םכנלש רסמהו
 ,תואה בוציעו לדוגל םאותמ ןותחת וק םע ,בחרומ ,ץווכמ

 חתוורימ תפסות 5טט50ז!קז תדרומ תוא םגו א רופא לול

 .או1 6495 בוציעב תואו ,תויתוא ןיב

 קקקקקקקקקקק;:> :לדוגב ורחב

 ק ק ק קקקקקק
 ,ףועיס ,הקסיפ הנבמ לע וטילחהה :8) 493 וטלשת
 .תא וגיצה ...תורתוכו דומיע ,ףדה תודימ ,םירוט ,רופסימ
 ..היהש המ אוה הארתש המ" -- ךסמה לע ךמסמה
6 

 ןושאר ןפוג ללוכ טס-הטדב שומיש ןוישר

 (.מ.ע.מ < ת"ש 2 9 0

 םילילמת ידבעמ יצבק תרבעה - טס"נרט-הטד
 םילילמתה ידבעממ דחאב וכרענש םיטסקט וריבעה
 ,\אססדרוו ,דרוויריא ,םעונ ןלימדרוו ץייסשניא ,ב-א
 ,תיטמוטוא | ,\סס\\ יצבסו (צס\  \א\\סצס8ס%\--\) ספ
 81 -- המישרב דבעמ לכל םאתומ הדובע ץבוקל

 םירמשנ םילילמתה ידבעמ ןיב רבעמב !םינוש םירבעמ
 .טסקטה יניפאמו ףדה בוציע
 דבעממ רתויב שמתשמה ןוגראל תינויח טס"נרט-הטד

 .םילילמת דבעמ ףילחמש ימל תשרדנ .דחא םילילמת
 ימל היוצר .ינורטקלא ראדב םיבתכתמל תצלמומ
 .בלושמ םוסרפל םינוש תורוקממ טסקט ףרצמש

 םטס-נרט-הטדב שומיש ןוישר

 (מ.ע.מ < ח"ש 1 90

 76 מבי בשחמב שומישל תומאתומ ,מ"עב (1988) תוכרעמ ןוקרטניא תיבמ -- טס"הטד תונכות
 "ייטסניא-ב דלקוה טסקטה .טס-הטד תנכותב 26 בשחמב הקפוה וז העדומ .הלעמו 116160165 םאות ךסמ ,חישק קסיד םע ,וימאותו
 ."ןונרא' תואב ספדנ טס"המד וגולה ,'ןושיד' תואב רזייל תספדמב ספדנו

 מתה בעמ 0 :תנכות ונילא וחלש / ש דובכל 0 ט
 = ויש :םשז " םיבועחלמו םיוענא
 ו :תספדמה גוס 0 :םסי-המד 11616 .ד.ת

 יב ו ו ל :םס-נרט-הטד 61116 ביבא-לת

 האחמה ביצר / בושה םאתל ונתא ורשקתה אנ /
 ו ס"ע :ונתנמזה

 :ןופלטל .מ.ע.מ + תונכותה רובע -- ----7-7---- )פלט



 ךרכ דשיב
 םישמתשמה תדאפיתביא
 .םיריעצ ונדועב םיילינס ונתוא םיכפוהה םימחרה ירסח םיתנכתמה דגנכ ףצוקו ףצוש ,ףעוז רוטה לעב
 הטישה תא תונשל לכונ דחי

 תא םירכוז םתא (
 רשאכ ,םימיה םתוא

 .יס.יפ םאות בשחמ + 7
 היה ב"ק 64 לעב

 ברעתהל ןכומ ?םיאישה אישל בשחנ
 םכתא ברעתהל ןכומ ינא .אלש םכתא
 16-ה יבשחמ תא םירכוז אל םתאש
 יבשחמ תא אל םגו .םינושארה ב"ק
 ...םהל ומדקש ב"ק 4-ה םע "לפא"ה
 .חוכשל הצור אל ינא ?םירכוז אל םתא

 ףאל .ןייוצמ זא דבע לכה ,המ םושמ
 םאו .ןורכיזב רוסחמה עירפה אל דחא
 זא .היעבה םע ונרדתסה זא ,עירפה
 -הל םיחילצמ אל ונחנא ,לזאזעל ,המל
 ?ןורכיז לש ב"ק 640 םע םויה רדתס

 -ילוצמה ולא .םיתנכתמה ללגב לכה
 ,ןורכיז ב"מ 16 םע 386 יבשחמב םיד
 -ילקת יננוכ םעו םייקנע םיקסיד םע
 םה .בייואה םה .ב"מ 1.44 םינוט
 -כיז ירסחו םיילינסל ונתוא םיכפוהש

 וללה םיתנכתמה ...םיריעצ ונדועב ןור
 םיפרוטמ םיעוציב תוארהל םיפאוש
 -מב תובשחתה לכ אללו ,וננובשח לע
 -מת דבעמ לכ םויה .םיתימע םיתנכת
 ;םומינימ ב"ק 400 ספות יליבד םיליל
 ןורכיזה" קעוז םימושיי ללוחמ לכ
 תחא תוא תדלקהש ינפל דוע "אלמ
 תא תקרוז 'טנדיזר' תנכות לכ .המינפ
 תטלתשמו תונכשה ןורכיזה-תונכוש
 -מינימ הנכות תשיכר לכ ;בשחמה לע
 -כותל יוביג ינוטילקת 10 תבייחמ תיל
 .דבלב הנ

 1 םע 417-ב םעפ לקתהל םכל אצי
 התא .קפקופמ גונעת ? ןורכיז לש ב"מ
 קסיד הנוק ,(חיננ) ריהמ בשחמ הנוק
 -יז לש ב"ק תואמ רובע םלשמ ,חפונמ
 תחא ףא יכ ?רתוימ המל .רתוימ ןורכ
 הניא" ,טעמכ ,תוישומישה תונכותהמ
 640 לעמש ןורכיזה םוחתב "הריכמ
 -פוח ללותשמ לדוגמו ןבל ליפ זא .ב"ק
 םוש איבמ אלו ךלש בשחמה ךותב יש

 ?הז תא ךירצ ימ זא .דחא ףאל תלעות
 !ונחנא אל
 ,םינכרצ דרמל ארוק ןהכ וסינ ,ינא

 ןתמועלש ,קנע תונגפהל ארוק ינא
 לשממה תטיש יונישל בערה תותיבש
 דגנכ 'א התיכ ידלי לש האחמכ ואריי
 ינא .לכואה רדחב קתוממ אלה וקושה
 -תוכ הצור ינא .יתימא ןשקאל ארוק
 .היזיבלטב תובתכו םינותיעב קנע תור
 -יבעיו האירקה תא חסני הלועפה דעו
 :םעה לא תוגלפמה יבתכ תועצמאב הר
 80 לעמ ןלדוגש תונכות וקוושי אל"
 תונכות ולרטוני" :וא | "!ב"ק
 -ילקת - הנכות לכ" :םגו "!'טנדיזר'ה
 !ךישמהל רשפא יא הככ ,"!דחא ןוט
 הנכותהו הזה רמאמב דחא טפשמ דוע
 תדאפיתניא לחת :רוציקב ,תלפונ
 !םישמתשמה

 תחא הלימ דוע .יונפה ןורכיזה ףוס והז
 ₪ ...תלפונ הנכותהו הזה רמאמב
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 ?בוזגל המנ |
 רשאב
 - רשפא
 לבל

 תירפס תא לידגהל םכל רשפאת תוישפוח תוינכות לש הטישה ךל םיעיצמ "תוישפוח בשחמ תוינכות'ו "םיבשחמו םישנא"
 הנכות ירבחמ ,ףסונב .תילאמינימ תולעב םכלש תונכותה ,םישומיש לש בחר ןווגימל תוישפוח תונכות ןימזהל תונמדזה
 ךרדב ןושאר בלשכ הב שמתשהל ולכוי ,לארשיב תירוקמ ןניה תוישפוח תונכות !דבלב הצפהה תויולע יוסיכ תרומת
 .תוירחסמ תוינכות לש הצפהו הריציל קודבל רתומש וא םניח ןהב שמתשהל רתומ רשא תונכות
 תונכותה תומש תא לוגיעב ןמסל שי ,תונכות ןימזהל ידכב ימד חולשל שי ,שומיש ןהל אצמנו הדימבו םולשת אלל ןתוא
 .ד.ת "םיבשחמו םישנא"ל הנמזהה תא חולשלו תושקובמה .הנכותה ירצויל 5100-ל 55 ןיב םיענה םימוכסב שומיש
 ח''ש 15 לש ריחמ יפל ק'צ ףוריצב 61116 ביבא-לת 6 ,תינכט הכימת :ומכ תובטה רפסמ ללכ ךרדב ללוכ הז םולשת
 .חולשימ ימד ח''ש 5 + 5%" טקסידל ןניה תוצפומה תונכותה .דועו תורודהמ ןוכדיע ,תוולינ תורפס
 תונכותה תא ןימזהל ןתינ ףסונבו 10% לש החנה ןתנית םגו הפשה תעידי תשרדנ אל םהמ לודג קלחב םלוא ,תילגנאב
 .03-295145 'סמ ןופלטב םג תינופלט .ןהב שמתשהל ולכוי םידלי

 !החנה 20% הטמו סיטקסיד 11 סינימזמל !החנה 30% ,רתויו םיטקסיד 21 םינימזמל

 03-295144 'סקפ ,03-295145 ילט ,61116 ביבא-לת 11616 .ד.ת תירוביצה הנכותה ןודעומ "םיבועחמו םישנא" דובכל |
| 

 | גולטקה ךותמ אמגודל סיקחשמ 2 ללוכ טקסיד לע אלמה גולמקה תא יל וחלש

| 

[ 

| 

| 
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 וו וו < 4 .סק פנו 2 2-44 כב לוט לא דוסלמ == בושי
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 יארעא סיטרכב םג תידימ הקפסא החנה 30% דע :םויה דוע ןמזה
 295144 'סקפ 295145 "לט 6116 א"ת 166 ד.ת םיבשחמו םישנא



 תוישפוח תונכותל לארשיב חבועמה רחבמה
 !ןומיכקת לע ויועכע - םיבשחמו םישנא גולטק

 יארשא טיטרכב םג תידימ הקפסא החנה 30% דע :םויה דוע ןמזה

 295144 'סקפ 295145 "לט 61וו6 א"ת 1166 ד.ת םיבשחםו םישנא

 ףה שש = ףש

 ₪ ₪ 5 ם צם 5 שש פשט ל שפם 53

5% 

 55 הב 5 צצאהצבככפפ 55 פ%םפטשפצפ

 ליחתהל דציכ
 דמלמה
 0 ₪05 ןומיאו הכרדה
 86 סודקסיד
 תויעבה רתופ
 ₪6 ורטסא
 היגולורטסא
 תוישיא חותינ
 סומטירויב טקסיד
 הרואא תאירק
 דיתעה תארוק
 ת6 סירפסמ
 די בתכ חותינ
 תישוח לע הסיפת
 ₪6 ןמז בויח
 6 לק טקיורפ
 דחא טקסידב השולש
 יטמתמ/יעדמ ןובשחמ
 תודימ תרבעה
 6 !תאז רותפ
 סוקורפ
 1-סוקורפ ירזע
 ?-סוקורפ ירזע
 0 סדומויק
 ₪6 לודגה חולה
 6 לודגה חולל סירזע
 טקדליו
 תילגנא-ב"הראב 885 ירפסמ
 ןגייח
 45232 סיצבק תרבעה
 הריד תלוכת
 תיבה תקזחא
 ת6 ךלש ואדיוה תירפס
 6 תוטסק גולטיק
 ח0 םיטקסיד גולטיק
 ת0 סיטקסידה תירפס
 ת6 ריהמ סיסב
 ח6 לייפ .יס.יפ
 ח0 סופמאו
 ח6 ליפורפ
 סייבוינ
 36 עונלוק יטרס
 עורא לכל הנתמ
 סלועה תומוא
 תוקבדמ
 סייבידל סירזע
 ת6 עדימ לוהינ
 שנאלב טרק
 סייבידל חותיפ תביבס
 טייבידל ךסמ ירזע
 סייביד יטירפת
 סייבידל תונולח
 סייביד ינימ
 סיקוקיז
 908 תושפוטמ תוגצח
 פוקסודילק
 908 םייחח קחשמ
 ח0 תושיגפ ןמוי
 !םויח תא יל השע
 תבשחוממה הריכזמה
 תונטק תועדוה
 סינועש
 ירבעה חולה
 בייהראב השפוח ןונכת

88 

1.43 

 חישק קסיד שרדנ - 6

 סיימונורטסא סינותנ
 סלועה
 הימיכ
 2 - הימיכ
 סילגד
 דליל תינכות
 תונמואו תילגנא ןובשח
 תינפי
 תיקלטיא
 סלוקלקל הנכה
 םיעדמ םירוטלומיס
 הרומל סירזע
 הרומל םינויצ רפס
 תרוויע הספדה
 סילזונ
 םידדומל תינכות
 הקינורטקלא/למשח יבושיח
 בשחוממה חבטה
 םינוכתמ
 הטאידל רזע
 ח6 הטאיד ירחא בקעמ
 םיקסע יבתכמ חאמ
 םיספט תריצי
 וגול רצוי
 הקתפרה
 תעבוט "קינטיט"ח
 ןודנולב הלוקרד
 חצר תשרפ
 ףרומ תמקנ
 הרעמב שופיח
 תואקתפרה יקחשמ השולש
 6 רוד ןיעמ עמקה
 6 2 - רוד ןיעמ עמקח
 2010 המישמח
 םיקחשמל םסירזע
 908 ודלא תואקתפרה
 908 קימוק ןטפק
 םיבכוכ ןיב עסמ
 הרז תיללח
 "סירטט" ימאות םיקחשמ
 הגיהנ רוטלומיס
 ופ
 תוזירז יקחשמ
 זורק תואקתפרה
 קיטטייוג יקחשמ
 ללח יקחשמ
 ןמ קפ יקחשמ
 1 - תוזירז יקחשמ
 2- תוזירז יקחשמ
 הפיקת קוסמ
 םירפילפ יקחשמ
 2 - םירפילפ יקחשמ
 לופונומ
 2 לופונומ
 ודנוק
 קסיר
 הינשה סלועה תמחלמ
 סלועב הטילשח
 המחלמ יקחשמ
 חול יקחשמ
 3 ידמימ תלת חש
 טמ חש
 11/88 טמ חש תוחיתפ דומיל
 ש"דוד

 6 //(2/\ ךסמ שרדנ ה 8

 שב שש
 גנויגהמ
 ןבל רוחש

 וג
 ימר
 1 סינוש םיפלק יקחשמ
 2 סינוש םיפלק יקחשמ
 רטילוס
 2 רטילוס
 908 ק'גקלב
 2 קיגקלב
 908 סגו-סל רקופ
 1 רקופ
 היבוק יקחשמ
 ימלוע וטול
 וגניב
 קוסעה בשחמה
 1 בשחמ יייעושעש"
 2 בשחמ יייעושעש"
 3 בשחמ "ייעושעש"
 בהואמ בשחמ
 1 - םיקחשמל תונורתפ
 2 - םיקחשמל תונורתפ
 תוטכי ץורמ
 הדומרב שלושמ
 תיקסיע היגטרטסא
 ילופולגמ

 ןוקייט
 גייד תורחת
 גייד תורחתל תופמ ךרוע
 יחא רמוש

 יחא רמוש 1
 החפשמ ץע 172
 ידמימ וד טוטרש 4

 טוטרש תנכותל סירזע
 ידמימ תלת טוטרש 7
 טפרד .יס.יפ 18
 ןמסטפרד 19
 הגוצת 0
 םיכסמ תריצי 211
 סקיטפוא 27
 ת0 הקיפרג תבסח 23
 תקיפרג תבסחל סירזע 294
 תספדמ ירזע 255

 סרומ דומיל
 ןגנל ךירדמח
 ריינ ילופיק
 תוקבדמ
 דוקרב
 זתואירבח ךיא
 ישפנ חתמ תקידב

 6 1 תאפרמה 214-
 םייניש תאפרמ לוחינ
 תונוש הקיסומ תוינכות
 בשחמה בוביד
 ילבמסא דומיל
 לקספ וברוט דומיל
 98ח-פ דומיל
 רלבמסא ירזע

 סיזאוא 25-
 לקספ וברוט יכסמל חרוע
 6 תפשל תויצקנופ

 "חש הפשה תונולח 1
 6 6 תפש דומיל 3

 פפפלפאאללפפפפלטטהטפפפפתת5פ5ם5פ5פפ

 לטטטטפפפטטטפפפפ

 שט

 םכבבכבַ כב 599 עפל

 בגצגפלאאקאאצאפפ בפפלפבבבפפאתפאתכתללפלעטלצטפפ

 תסוגס-א ?רזע

 תטגפ דומיל
 תז ז/ תונכות חותיפל סירזע
 היבוק ןוילג
 ריהמ ןוילג
 תולק ילק
 !ןורתפ אצמ
 הקיטסיטטס
 4 1- תוינמ ירחא בקעמ
 2.7 תוינמ ירחא בקעמ
 סטסיסל סירזע
 וג בשחמל םירזע
 ןורכיז תקידב
 סירזעו ןורכיז ינחבמ
 בשחמה תקידב
 34 קסידאנא
 חישק ןנוכ תקידב
 הרזע יכסמ
 תוינכותמ האיציל םירזע
 "סקדייס" תוינכות
 טומריפו הקתעהל םסירזע
 "תש ירזע
 תוירפיסב לופיטל סירזע
 טסקטב לופיטל סירזע
 103 אב יצבק יכרע
 חישק קסידב לופיטל תוינכות
 רקייב לש וירזע
 ןנזגתס
 4 זש
 !אמסיס רוצע
 סוריו יטנא
 ת4 1 תישק קסידל סירזע
 4 2 חישק קסידל םירזע
 ת4 חישק קסידל יוביג
 864 ל םירזע
 סישקמ ירזע
 אא תוינכותב לופיט
 ך9% תוינכותב לופיט
 ע4 קזח טירפת
 4 יטמוטוא טירפת
 4 חישק קסידל טירפת
 36 ודנמוק
 שומישה ירחא בקעמ
 ע4 תוינכותב
 ךסמ יעבצל סירזע
 ןומיס ירזע
 ךסמ לע חנגחל תוינכות
 תונולח דוקיפ
 יגדירב
 14 סקימיו
 קסיטמסוד
 תספדמה לע חוקיפל סירזע
 ןוספא תספדמל םסירזע
 2 - ןוספא תספדמל םירזע
 טיגרזייל תספדמל הספדח ירזע
 3 - הספזה ירזע
 ת4 20 ןבתכ
 תא ילגנא םילילמת דבעמ
 תילגנאב ביתכ תואיגש קדוב
 24 יטנופ ילגנא ןולימ - יגרויג
 6 תופדרנ סילימ
 תולק תוקבדמ
 תירבעב םיספט
 תובשחמה תארוק

 38232 סיטרכ שרדנ - 2



 םיכויח

 ותרתוכ ןת
 הרוטקירק הז רודמב תמסרפתמ שדוח ידמ
 .םילימ אלל

 םיאתמה ץחמ טפשמל תועצה ונל וחלש
 .הרוטקירקל

 וידר רישכמב ורבחמ תא הכזי ץחומה טפשמה
 .אילפהל בצועמ

 ארת תא םיכזמ םיפסונ | רבומט מווחת ) םיחלצומ ץחמ יטפשמ
 ו 5 = -תוצלוחב םהיחלוש
 7 "ה אמ ב 5 3281 תנתמ

 ה

 / הכוזה ךא ,םינייוצמ ץחמ יטפשמ ןומה ונלביק שדוחה
 16 רודלפמורט בוחרמ ,דניר הדוהי אוה וידרה רישכמב
 ,היבוט השמ .א"תב

 .הפיח 1 רשנה בוחר

 :הכוזה ץחמה טפשמ ןלהל

 תא יתקפד הנש ינפל
 .א"ת תטיסרבינואב תוריחבה /
 תסנכל תורימבה וכלה וישכע ,

 אי ימנ+4-=)

 ,יקסני'צו'ציו ליג
 דול 1 ךלמה המלש

 בשחמה זתושעל המ
 .ורשקהמ אצוה | )

 בגנ"מ חלשנ) םש אלל
 שקבתמ רבחמה .("םיטפסופ

 תכרעמל רשקתהל

606 



 03-.תופסות+64 | רודומוק
.1 

 ה

 שדח םיבשחמ ןודעומ חתפנ
 דוה 335 ד.ת .ןורשה דוהב
 45100 ןורשה

 1 27 בשחמ הריכמל
 ןנוכ םע דאמ | ריהמ,ב"מ
 .03-343022 .הגמ 40 חישק

 +רוטינומ ללוכ לפא םאות
 062-551104 .םיקסיד

0 

 .טקסיד+שדח רבכע
5( 

 הא

 רתויב םישדח םיקחשמ
 ח"ש 4-ב הגימא בשחמל
 .03-413172.טקסידל

 כ

 רתויב םישדח םיקחשמ
 .03-297252.הגימא בשחמל

 פנמה

 ןיזמ-1818 רדארב תספדמ

 .03-291504.דידב ריינ

 םאות | תונקל | ןיינועמ
 .03-5569762.םא.יב .ייא

 יט.סקיא םא.יבייא םאות
 ךסמ,םיננוכ 2+ןורכז תבחרה
 .03-738532.תדלקמ,קורי

 ק06  ישמתשמל | ןודעומ
 -ב המשרה !חתפנ וימאותו
 םינופה 20-ל החנה %
 םיפסונ םיטרפל .םינושארה
 -דערוא רימאל תונפל אנ
5 . 

 ו

 +800 לא.סקא יראטא בשחמ
 +םיטקסיד+פייט+ןנונ
 .דומיל  תורבוח+םיקיטסיו'ג
 .052-971540.ח"ש 0

 וי

 130.יאסקא יראטא בשחמ
 ךסמ םע ןנוכ םע תונמרזהב
 .03-5717718.ינועבצ

| 

 +ללכושמ לאסקא בשחמ
 .03-490710.תופסות

 תםטטבטהאטאמקה

 -וולטל .תורבחתהל סיטרכ
 .לפא בשחמל תינועבצ היזי
7. 

 טלפ/טלק

 64 רקסניפ ,3251(-ל חולשל רשפא ,םילימ 15-דע תועדומ
 .םולשת אלל הנמסרפתת ןהו .דבלב תויולג ג"ע ,א"ת

 םיבשחמה יגוס לכל רוטינומ
 .03-9390177,ןייוצמ בצמב
 רקב+חישק קסידיהאיצמ

 .תוירחאבו הזיראב טייגיס

8. 

4 

 סקפ םדומ :350-2400 םדומ
 03-ח"שש 0
12 

 וש

 בשחמ !תונמדזהב
4. 
4, 3-32 

 שא ₪- יב

 ,ןנוכ | ,81-520 | יראטא
 רוביח תורשפא ,םיטקסיד
 .03-316871 היזיוולטל

 שבה

 האצוהל בשחמ !תונמדזהב
 .רנקס+רזייל,רואל
 .03-736439-יבצ

 רב

 +ןנוכ+520 יראטא בשחמ
 03-הנכותו ינועבצ רוטינומ
8. 

 מ

 קסיד+13%[ םאות בשחמ
 052-.ןחלושו תספדמ,חישק
6 

 +תספדמ+ינועבצ יס 2 לפא

 03-.תופסותו םיננוכ ינש
1. 

 קש

 גצ+1כ 128/64 רודומוק
 .םיקחשמ + תספדמ + ינועבצ

3"( 

 תכרעמ |,רכמיהל תבייח
 וכו םאות ,בשחמ
 -ינור | .תופסות+תללכושמ

..  ...0 

 נקט

 םיננוכ 2,וברוט 8717 בשחמ
 03-.תופסות+ינועב 0
1 

 ןח

 ,חישק ןנוכ ,5₪ שוטניקמ
 03-.שדחכ ,תוירוקמ תונכות
8. 

 ןי- הקר לעור ור

 500 הגימא בשחמ-הריכמל
 .ימינפ ןועש+ינועבצ ךסמ+
3. 

 הקטע

 .לקש 64 רודומוקל םיקחשמ
7. 

7 



 ןוריחמ

 32816 ןוריחמ
 לארשיב םיישיאה םיבשחמל

 1991 לירפא-ץרמ
 מ"עמ אלל %-ב םיריחמה בל ומיש

 ;יטמתמ דבעמ תפסות -רבעש שדוחה יריחמ לע ועיפשה םיטלוב םיעוריא ינש
 5 תפסות ( 8087/10 א₪32 דבעמ) א1-ל | תריגסל ךומס ךרענ הז ןוריחמ .לקשה תוחיפו המחלמה םויס
 2.20 - לש רעשל לקשה תוחיפ .ץרמ שדוח לש הנושארה 0 תפסות 386 יבשחמל 80387/33 אז? דבעמ \ : 0 תפסות ( 80287/12 א117 דבעמ) 41-ל | תיצחמה תא םג תפקשמה הנומת ונל שי ןכל ןוילגה
 ; תונורכז תפסוה | תיילע יבגל תויזחתה לכ תא ףרט ,רלודל ח"ש 5
 :לוביקב 81א1א//5177 תונורכז לכ .תטלשה היילעה השעמל יהוזו תורחא תוביסמ םיריחמ
 100 ,, (ןוסיטרכב םיבבש 9,ש"נ 80) ב"מ 1 הנכותה ירצוממ קלחו םירלודב בוקנ םריחמ דויצה יביכר
 0 ב"ק 640-ל 256-מ 1-ב ןורכז תלדגה  םידדוב םיזוחא לש הגיפס ןכתת תומלש תוכרעמב .ןכ םג
 (הנקתה אלל) חישק קסיד ןוויכמ .תוחיפה הבוג אולמב היילע היהת םידדוב םיביכרב
 100 ריהמ רקב ללוכ ,ב"מ 40 קסיד אד = ]תינו ונגהנממ גורחנ ונא לקשה רעשב תוימוי תודונת שיש
 5 ריהמ רקב ללוכ ,ב"מ 40 קסיד 41  םויב עצבתמ ח"של םוגרתה .מ"עמ אלל % -ב הז ןוריחמ
 0 ריהמ רקב ללוכ ,ב"מ 80 קסיד 7 .םולשתה

 00 רקב אלל ,ב"מ 0 יי 6
 5 מינפ ,ב"מ 40 .41-ל יוביג פייט ₪ 11 לירפא-ץרמ ןוריחמ ימי 6 -[ל יובי טנ

 ;תוושקתו םימדומ
 5 ימינפ 1200 םדומ ;םיישיא םיבשחמ
 5 ןוקית םע ימינפ 2400 םדומ 5650 ילאוד קורי ךסמ ,ב"ק 640 , א11/10א12 בשחמ
 ללוכ 62308 יטמוטוא ןגייח ב"'מ 1 םע 'גז 28612-16+5%15 בשחמ 0 תואיגש ןוקית םע ,ינוציח 2400 םדומ |00 ינועבצ 664 ךסמ ,ל"נכ 17/10 בשחמ
 ךישממ התאשכ תוחיש ךל גישמ ,םיגויח תומישר 20 במ 40 קסיד ,ילאוד קורי ךסמ ,ב"מ 1.2 ןנוכ
 ש"לס 9600 ,ימינפ סקפ סיטרכ ,דובעל %1750 רפוס /64 ךסמו ב"מ 1 םע,ל"נכ /417/286 בשחמ
 5900 ןמזו הצופת תומישר יפל,בשחמהמ םיסקפ חלוש 100 רפוס 0. ךסמ ,ב"מ 80 קסיד 0 2400 םדומ+ ב'"'מ 64 ןומטמ ללוכ ,ב"מ 4 ללוכ 386/33 בשחמ

 (הדובע אלל ,ןורכז אלל ,םינקתומ םיביכרה לכ ) םא תוחול "0 סיטרכ+גצ ,5קתש04 15 " ואדיו טס ;םינוכדיעו תוחבשה 000 לודג ךסמל בשחממ ןרקמ/ףקשמ
 ;תוספדמ 1200 +א15(ל"נכ 417-286/12 812 -ל א17-מ
 5380 םקפסתא ש"לס 180 ,תוכיס עשת תיסיסב תספדמ 5 +15(ל"נכ) .41-286/16 אקו -ל א1-מ

 ,תוכיא בתכ תיקסיע תספדמ 5 אז ילאירס סיטרכ %500-%1000 | ש"לס 200,תוכיס עשת,הבחר תיקסיע תספדמ ;הבחרה יסיטרכ 5400 םעפסא ש"לס 200 ,תוכיס עשת תיקסע תספדמ
 10 80 הבחר םיעבצ ינש ,תיקסיע תספדמ 0 קיטסיו'ג ללוכ קחשמ סיטרכ 10 ק50₪ תוכיס 24 שאר |58 יליבקמ סיטרכ

 .םיישיא םיבשחמל הפירטמו הנטק הדבעמ .ןצוח דוהא תלהנהב "תלוביש" תדבעמ תוסחב קפוה ןוריחמה
 295145 'לט,ביבא-לת 64 רקסניפ
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 ןתל ונזש תוכיא ירצומ
 יאקירמאה ןקתה

| *< 7 - 286 -12/16 2 
 | >< 7 - 286 - 16/20 אח2

 :% ₪7 - 286 - 20/25 אל

 | > 386 5% - 16/20 אח

 | >> 386 כא - 25 חל
 :% 386 כא - 25 אחדל +

 :% 386 כא - 33 אח + 5
 % 486 כא <*

 סאה חול לע הבחרה תורשפא
 .(51אזאו5) א

 515 4.0 ללוכ ףרוצמ הנכות טקסיד
 סז8א 6015, קאזאד 500 א

 םייחנש
 תוירחא

 חתותיפ ,ןונכתב םינש הזמ החמתמ ₪160 תרבח
 .ההובג המרב סא תוחול רוצייו
 סיחונ םיריחמב לארשיב סויה תעצומ הלוכ הרדיסה
 !רצומ לכל תוירחא סייתנש סעו
 עטוסס לש תידעלבה הגיצנה ,סטיסקא בייפ תרבח

 סירצומה וק לכ תא לארשיב תקוושמ ,לארשיב

 :תונמזהלו םימרפל
 ו -

 הקינורטקלאו םיבשחמ

 69407- ביבא-לת םיביבר - 6 זזה םייח 'חְר ,םיננוכ ,םיקסיד ,םיביכר :6-ה םוחתל םייקה

 037479978 ,495898 ,496048 ,496086 .למ לכה - דועו דועו םא תוחול ,םידבעמ ,םירוטינומ
 03-496015 .סקפ | .ל"יוחב סינרציהמ רישי אוביבו תחא גג תרוק תחת



 .ילא אנט

 ןיקתהל ףידעמ ינא"
 .ססאא=מ קסיד]
 ינא ךכ רחא יכ
 *..רתוי ונממ עמוש אל

 תועש" 100,000"מ רתוי ,םיבשחמ סדנהמ ,ישי יניפ)

 ("םיקסיד ![
 הניה ,תיאקירמאה םיקסידה תינרצי ,רנוק םתס אל

 4 ךותב .הז םוחתב רתויב לודגה החימצה בצק תלעב |
 2.5"-ו 3.5" םיקסיד רוצייב הליבומל הרבחה הכפה םינש
 עדימ יחפנבו דחוימב ההובג תוכיאו תונימא תמרב

 םישרודה םידיינ םיבשחמ לש חתפתמה םוחתב .םילודג |
 הרבחכ 0סאאש תבשחנ לע-תייגולונכטו רועזימ |
 עדימ יחפנו 1.8"לש תודימב םיקסיד םוחתב הליבומה |
 .רתויו 10008 לש |
 :ףשר י'ע תעצומה רנוק תרדסב |

 תרבעה תוריהמ ןורכיז השיג תוריהמ | תלוביק

 םינותנ ץצוח תעצוממ תטמרופמ

400/56 8 28560 | 42.68 00-3000 \ 

3.75//0/566 8 25/0556 104.88 4 

408/56 8 6 1208 00-30104 | 

58/56 8 1605660 212.608( 4 : 

 5008 םיקסיד - ץראב בורקב
 :םיידוחיי םינייפאמ רנוק תרצותמ םיקסידל |
 (1.8"-2.5"-3.5") דחוימב םינטק - לקשמו לדוג .ז |
 בחרנ שומיש םיענ םיקלחב טעומ שומיש - תונימא .2 |

 .דוק ורקימו ש.5ו תייגולונכטב
 שארה לש תיטמוטוא הרזח .םותח ₪ס4 - תודימע .3
 הרגש .(1006 לש םיעוזעז תמר דע) ןגומ רוזאל
 .תואיגש ןוקיתו הזונגאידל תיטמוטוא
 .1.5ש לש םומינימל דע - תילמינימ קפסה תכירצ .4

 ףשר ידי לע לארשיב קוושמה תוכיא רצומ דוע - רנוק |
 .םיבשחמ קוויש |"

 םגד קקדה 5

| 
| 
| 
| 
| 
| 

 יניפל ,תונפל םינמזומ םיקוושמו קט"ייה תורבח ,תודסומ |

 03-922592 ךירונ םייח וא ישי

 קסיד רבוס . שמ
 .מ''עב םיבשחמ קוויש ףשר :םיידעלב םיגיצנ
 ,4951.1 הירא תירק ,3 לעפא ,הוקת חתפ

 03-9245082 .סקפ ,03-922592] .לט


